
ZDARMA

8 / 2020  24. dubna – 7. května www.piseckysvet.cz

Každé dva týdny 6 000 výtisků v Písku, Protivíně, Čimelicích a širém okolí

hlasujte PRO I PROtI:
Zveřejňujeme projekty, které soutěží 

o vaši podporu z participativního 
rozpočtu města Písku

DEN TANCE: Roztančeme 
společně domov i internet!
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PísECKý svěT vychází každý druhý 
čtvrtek jako čtrnáctideník v nákladu 
6000 kusů a je distribuován ZdaRMa.

Další plánovaná čísla: ve čtvrtek 
7. a 21. května. Uzávěrka inzerce 

v pondělí před vydáním.

Časopis si můžete pravidelně vyzvednout na 
desítkách distribučních míst 

seznam hlavních distribučních míst 
(jsou-li právě otevřena):

•	Infocentrum ve Sladovně, Velké nám. 113/1
•	Městská knihovna Písek, alšovo nám.
•	Kulturní dům Písek, nábř. 1. máje 1605
•	TRaFIKY V CENTRU MĚSTa
•	divadlo Pod čarou, Tyršova ul. 431/28
•	Plavecký bazén, Ostrovní 2257/1
•	Zimní stadion, Na Výstavišti 493
•	Sportovní hala, Tylova ulice
•	dům dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394
•	Základní umělecká škola, Nádražní 1032/27
•	Natural, Budovcova 105/4/1
•	Knihkupectví Elim, Velké nám. 8 a Janáčkova
•	Knihkupectví Fibichová u Putimské brány
•	Korálkárna Za vodou, Čechova ulice
•	Farmářský obchod Moje Lhota
•	Farmářský obchod Johanka
•	Prodejna Bez obalu,    
•	Ráj sýrů drlíčov
•	Pekařství U Slona
•	Pekárna Pekar, Pekárna Bernartice – Racek
•	Samoobsluhy COOP, POGRR, Pramen, Spar 
•	ČIMELICE – prodejna Jednota (Coop)
•	MIROTICE – potraviny vedle lékárny
•	PROTIVÍN – supermarket Pramen
•	PUTIM – obecní úřad, vlakové nádraží Čd

PrOlíNáNí vZPOMíNek: Strhávání zbytku jednoho z domů v bývalé Rybářské ulici vy-
prošťovacím tankem VT-34     FOTOKOLÁŽ: Petr Mourek

PÍSECKÝ SVĚT – ceník inzerce od 1. 1. 2020
– celobarevný regionální kulturně-zpravodajský čtrnáctideník s pestrým obsahem
– vychází každý druhý čtvrtek, náklad 6000 ks, okamžitě distribuován ZDARMA
– distribuce v Písku a v regionu Písecka od Čimelic po Protivín
– v elektronické podobě volně dostupný a archivován na www.piseckysvet.cz

– CENY JSOU KONEČNÉ, v Kč, nejsme plátci DPH.

TIŠTĚNÁ INZERCE: základní ceny + rozměry 
(vždy šířka x výška v centimetrech; základní sazba je třísloupcová, šířka sloupce 6,5 cm)

• 590,-  1/16 strany  = 6,5 x 4,7 cm  („vizitka“) 
 nebo 13,5 x 2 cm (banner přes dva sloupce)

• 1050,-  1/8 strany  = 6,5 x 10 cm 
 nebo 10 x 6,5 cm nebo 13,5 x 4,2 cm 

• 1950,-  čtvrtstrana na šířku nebo na výšku 
 = 13,5 x 9,7 cm nebo 10 x 13 cm

• 2600,-  třetina  = 6,5 x 26,5 cm 
(celý 1 sloupec) nebo 20,4 x 8,5 cm (celý podval)

• 3600,-   půlstrana na šířku n. na výšku 
 = 20,4 x 13 cm, 10 x 26,5 cm nebo 13,5 x 20 cm

• 6900,-  celá strana  = 20,4 x 26,5 cm 

Dále dle dohody: jiné rozměry inzerátů, PR články a rozhovory, politické kampaně. 

Grafické zpracování inzerce (návrh + dvojí korektura): dle náročnosti 300 – 1500,- Kč.

SLEVY:  opakování 3 x – sleva 10 %;  opakování 5 x – sleva 15 %

CELOROČNÍ inzerce (resp. 24 vydání po sobě):  sleva 25 %  
– tzn. ceny pro celoroční partnery :    1/16 strany: 442,-   1/8  strany: 787,-   
čtvrtstrana: 1462,-  třetina: 1950,-  půlstrana: 2700,-   strana: 5175,-

PŘÍPLATKY:  titulní strana: +200 %;  zadní strana: +100 %; 
             str. 2: +50 %;    str. 3 obvykle neposkytujeme;    str. 4 a 5: +25 %

INZERCE NA WEBU   
• v rámci celoroční spolupráce propagace na www.piseckysvet.cz ZDARMA dle dohody.
• BANNER s prolinkem: 1.100,- / měsíc
• KOMERČNÍ ČLÁNEK: 550,- / jednorázové publikování
• KOMERČNÍ řádkový inzerát: 100,- / měsíc

inzerce@piseckysvet.cz, tel. 607 777 993 (i SMS, ozveme se Vám obratem)

1/16 str.
od 442,- 

1/4 str.
od 1462,- 

1/3 str.
od 1950,- 

1/8 str.
od 787,- 

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Písecký svět jakožto nezisková organizace nemá prostředky na to, aby provozoval stálou redakci, 
proto nás nemůžete nikde navštívit. Příspěvky, reakce a podněty posílejte prosím nejlépe e-mailem: 
redakce@piseckysvet.cz. INZERCI a PR texty domluvíte na tel. 607 777 993 (stačí sms, ozveme se vám 
obratem), inzerce@piseckysvet.cz. dopisy lze posílat na adresu: Zdenka Jelenová, Písecký svět, Tálín 
čp. 10, 398 15 Tálín. děkujeme mnohokrát za vaši přízeň, spolupráci a jakékoliv příspěvky – textové, 
finanční i inzertní. Pokud nám chcete a můžete pomoci jeho vydávání udržet, můžete jakýkoliv 
příspěvek poslat na účet č. 78 31 003 001 / 5500.  (Veřejná sbírka schválena 5. 12. 2013 KÚ v Č. B.)

Finanční dar 35 tisíc korun předali vedení města 
Písek zástupci místní vietnamské komunity. Písečtí 
Vietnamci mezi sebou vybrali peníze k zajištění ma-

teriálu na šití roušek 
a další ochranné pro-
středky. Částku, která 
zbyla, předali městu. 

„Velice si ceníme 
nezištné pomoci viet-
namské komunity, 
díky které jsme hned v  začátku nouzového stavu 
měli k  dispozici a  mohli distribuovat roušky pro 
nejpotřebnější. Peníze použijeme na nákup ochran-
ných prostředků a ty opět budeme systematicky ex-
pedovat tam, kde budou nejvíce zapotřebí,“ uvedla 
starostka Eva Vanžurová, která je rovněž vedoucí 
krizového štábu ORP Písek.          -MÚ-

Zástupci písecké vietnamské komunity
 předali městu dar 35 tisíc korun

svět je krásný 
– zatím aspoň

 na webových
 stránkách...

V Galerii Portyč se měla od 7. dubna do 
2. května konat výstava fotografií Ru-
dolfa Webera. Vzhledem k mimořádné 
situaci, kdy nemůžete navštívit tuto vý-
stavu osobně, přinášíme vám možnost 
virtuálně se podívat na fotografie na na-
šem facebooku https://www.facebook.
com/centrumkulturymestapisek/ nebo 
na webových stránkách http://www.
centrumkultury.cz/. Svět je krásný – 
řeky a jezera, kopce a hory stojí opravdu 
za vidění. Výstavu si budete moci fyzic-
ky prohlédnout v náhradním termínu 
ke konci roku. Horní snímek: Pohled 
z hřebenu Watzmannu před pádem. 
Vlevo  Obersee.

CENTRUM KULTURY

PIŠte NÁM své názory! 
rádi přijímáme dopisy, náměty i kritické 
názory. Jakékoliv příspěvky posílejte nejlépe 
e-mailem: redakce@piseckysvet.cz, nebo si 
domluvte předání na tel. 607 777 993. Vše 
můžete také po jednoduché registraci pohodlně 
vkládat rovnou na www.piseckysvet.cz.

Mike Peters. www.kreslenyvtip.cz
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Procházka do přírody – PaRÁda! Rozkvetlá 
louka, stromy, řeka, kameny, mech na pařezu, 
brouk… PETKa, IGELIT, PLECHOVKa!?? 
– Něco je špatně!

další den vyrážíme vyzbrojeni rouškou 
(jsme rodina!), pytlem a rukavicemi… akce 
dokončena, výsledek: ČTYŘI plné pytle 
a  dobrý pocit! Vše zdokumentováno „před 
a po“ na našem FB… a já předávám štafetu 
a věřím, že bude úspěšně pokračovat!

Fotografie vašeho zdařilého počínání po-
šlete na e-mail: petrova@ddmpisek.cz.

MaRiE PETROVÁ, DDM PísEK

ÚKlIDOvá ŠTAFETA 
aneb pošli to dál!

Ptáte se starostky: Zveřejníte počet 
pozitivních lidí v Písku? Odpustíte poplatky?

PTá sE vlasta Hájková: 
Dobrý den, bylo by možné, abyste denně zveřej-
ňovali, kolik je pozitivních lidí v Písků? Nemyslím 
samozřejmě adresu a jméno...

ODPOvíDá starostka Eva vanžurová:
Vážená paní Hájková, 
z nařízení Ministerstva 
zdravotnictví ČR a Hlavní 
hygieničky ČR může po-
skytovat informace pouze 
KHS Jihočeského kraje. 
To znamená, že krizový 
štáb ani vedení města 
Písek nemůžou posky-
tovat informace o počtu 
karantén nebo výskytu 

koronaviru, a to ani v případě negativního zjištění.

PTá sE Evžen: 
Využívá se při čištění ulic též dezinfekce? Musíme 
v době nouzového stavu složitě přeparkovávat auta. 
Nyní je většina občanů doma a není to zrovna jed-
noduché najít volné místo. Díky za odpověď .

ODPOvíDá místostarosta Ondřej veselý:
dobrý den, dezinfekce se 
používá pouze u zastávek 
a kontejnerových stání. 
Blokové čištění se prová-
dí klasicky. Slouží nejen 
k estetickému odstraně-
ní nečistot, ale zejména 
k odstranění prachu, který 
se zvláště v suchém poča-
sí zvedá a znepříjemňuje 
pohyb po městě. 

PTá sE Šárka Kolářová: 
Dobrý den, paní starostko, uvažujete pro letošní rok 
o odpuštění poplatku za svoz odpadu a daň z ne-
movitosti? Za sebe mohu potvrdit, že bych to ze 
strany města Písek velmi uvítala, neboť by se jednalo, 
v našem případě mladé rodiny se 2 dětmi, o poměrně 
vysokou úsporu měsíčního příjmu v měsíci květnu.

ODPOvíDá starostka Eva vanžurová:
Vážená paní Kolářová, chápu, že někteří občané 
i rodiny se díky nastaveným karanténním opat-
řením ocitají v obtížné situaci. V současné době 
zvažujeme (kromě radou města schválené pomoci) 

ještě i jiné možné úlevy pro občany města Písek. 
Musíme samozřejmě i brát v úvahu, jaký dopad by 
snížení odvodů, poplatků, nájmů apod. mělo na 
městský rozpočet. ale děkuji za podnět a projedná-
me váš návrh na poradě vedení města. Samozřejmě 
všechny případné úlevy i finanční pomoc musí 
ještě schválit zastupitelstvo města.

PTá sE: Pavel Šebelle:
Dobrý den, kolik stál projekt na revitalizaci sídliště 
Jih? Dělal se i  pro Duklu ? Pokud ano, kolik stál 
projekt na Duklu?

ODPOvíDá starostka Eva vanžurová:
dobrý den, sídliště Jih I., II. a III. etapa - náklady 
na projektové dokumentace 1.387.860 Kč vč. dPH. 
sídliště dukla – náklady na projektovou dokumen-
taci necelé 3 mil. Kč vč. dPH.

PTá sE Evžen: 
Dobrý den, proč při stále trvajícím nouzovém sta-
vu bylo zpoplatněno od 20.4. t.r. parkování ?
Proč jako občan starší 70 let mám při čištění ko-
munikace (při nouzovém stavu) přeparkovat auto? 
Lidé jsou většinou doma a  přeparkování nemusí 
být jednoduché. Děkuji za odpověď.

ODPOvíDá starostka Eva vanžurová:
dobrý den, omlouváme se, na naší straně došlo 
k nedopatření, kdy zároveň se zrušením regu-
lačních opatření v dopravě za nouzového stavu 
se zrušilo i bezplatné parkování. Již byla učiněna 
náprava a toto opatření je prodlouženo do 30. 
dubna 2020. Na druhou otázku Vám odpoví pan 
místostarosta ing. Hladík. 

ODPOvíDá místostarosta Petr Hladík:
doplňuji ještě odpověď, 
jelikož doprava a měst-
ské služby spadají pode 
mě. Při čistění komuni-
kací nikdo nikoho nenutí 
přeparkovat, samozřejmě 
je lepší, pokud při čištění 
auto na komunikaci není, 
ale městské služby si po-
radí i tak.

Na adrese www.piseckysvet.cz/zastupitele najdete 
seznam zastupitelů města, údaje o jejich veřejných 
funkcích a můžete tu starostce a zastupitelům 
položit dotaz, který je obratem přeposlán adre-
sátovi. Dotazy a odpovědi se zobrazují na webu, 
kde jsou archivovány. Většina zastupitelů s voliči 
komunikuje ochotně a na dotazy odpovídá. Pro 
zaslání dotazu není třeba registrace.

V Písku podle údajů místního živnostenského 
úřadu podniká 1830 osob jako OSVČ. Zastupitelé 
schválili na svém posledním zasedání 10 mil. Kč 
podpory pro samostatně podnikající osoby, tedy 
teoreticky pro 1000 z nich maximálně 10 000,-.

Jak ale uvedl při představení této mimořádné 
dotace v zastupitelstvu vedoucí finančního odbo-
ru města Ladislav Toman: „Na tuto podporu si 
v této podobě dosáhne ten, kdo vyloženě nesměl 
pracovat. To znamená, že řemeslníci, kteří mohli 
vykonávat svoje řemeslo, o podporu žádat nemo-
hou. Je to vyloženě pro ty, kdo striktně nemohli 
pracovat. To znamená například kadeřnice mu-
sela mít zavřený salón, má nárok na 10 000,- Kč.“

Co tedy podstatně zužuje tuto skupinu? Je to 
nutnost splnit čestným prohlášením bod č. 3) žá-
dosti o  podporu: „Oblast mého podnikání byla 
prokazatelně omezena nebo zakázána usnesením 
č. 211 vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020.“

To striktně zakazuje jen činnost dílčích sku-
pin. Tedy žádat může jen a pouze OSVČ, které-
mu v Písku byl zakázán:
•	 maloobchodní prodej a prodej služeb v provo-

zovnách, …. přičemž uvedené zboží a služby 
se převážně prodávají nebo nabízejí v  dané 
provozovně

•	 přítomnost veřejnosti v provozovnách stravo-
vacích služeb

•	 činnost provozoven stravovacích služeb, umís-
těných v  rámci nákupních center s  prodejní 
plochou přesahující 5 000 m2,

•	 provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 
Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů,
(Přesně zde: https://koronavirus.mzcr.cz/usne-

seni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-14-brezna-
-2020-c-211-o-prijeti-krizoveho-opatreni/.)

Nikdo jiný tedy tohle čestně prohlásit nemůže. 
Tedy nárok nemá – ani řemeslníci, ani osoby na 
ošetřovném člena rodiny (OČR), ani drobní pod-
nikatelé v cestovním ruchu jako třeba průvodci.

Opravdu to byl záměr našeho města? Asi od 
počátku ano. Doposud to ale bylo prezentováno 
jako široká podpora OSVČ, na kterou dosáhne 
téměř každý, kdo tady podniká, obdobná jako 
ta státní (25000,- na 50 dní od 12. 3. do 30. 
4). Město chce ale podpořit jen ty, kteří museli 
nuceně zavřít. Ti, které situace citelně postihuje 
druhotně, což je většina, již ale dle této zvolené 
strategie nárok na podporu od města bohužel 
nemají. Je to třeba říci jasně. 

Ještě na jednání zastupitelstva podal Marek 
Anděl návrh na rozšíření této cílové skupiny, leč 
marně. Všech 27 přítomných zastupitelů valnou 
většinou rozhodlo, že to nemá mezi nimi pod-
poru (PROTI 5: Veselý, Hladík, Přibáň, Taraba, 
Vanžurová; ZDRŽELI SE 15: Chytrý, Turek, 
Němeček, Váně, Kozlíková, Čapek, Hořánek, 
Nebes, Lejčar, Vodička, Posekaný, Franců, Ja-
novský, Trambová, Tyll; PRO 7: Keclík, Anděl, 
Brož, Horák, Konvička, Soumar, Adámek).

MaRTiN ZBORNíK

Písek vyplatil finanční podporu 
zatím třem desítkám OsvČ

„Žádosti dostáváme průběžně a podle schválených 
pravidel posuzujeme jejich oprávněnost. Dosud jsme 
finanční částku vyplatili OSVČ podnikajícím v ma-
loobchodním prodeji, pohostinství, ubytování, dále 
to byli cukráři, lektoři, maséři, tatéři, manikérky, 
pedikérky, kosmetičky a kadeřnice,“ vyjmenovává 
ladislav Toman, vedoucí finančního odboru.

Zastupitelstvo na svém mimořádném jednání 
16. dubna schválilo vyčlenění částky 20 milionů 
korun na pomoc osobám samostatně výdělečně 
činným a drobným podnikatelům na území měs-
ta, jejichž činnost byla v důsledku protiepidemic-

kých opatření přechodně omezena nebo zakázána. 
„Cílem podpory je udržet rozsah podnikatelské čin-
nosti v Písku a alespoň částečně těmto lidem ulehčit 
nynější složitou ekonomickou situaci,“ vysvětlila 
starostka eva vanžurová. V  případě OSVČ pů-
jde o jednorázovou finanční podporu v maximál-
ní výši 10 tisíc korun, drobným podnikatelům 
do deseti zaměstnanců je určen dotační program, 
v němž mohou získat až 10 tisíc korun na každého 
zaměstnance, tedy celkem až 100 tisíc Kč. 

Žadatel o jednorázovou finanční podporu pro 
OSVČ musí splnit několik podmínek. Podnikání 

Kdo rychle dává, dvakrát dává! Toto přísloví naplňuje nyní město Písek. 
Zastupitelstvo ve čtvrtek 16. dubna odpoledne schválilo finanční podporu 
osobám samostatně výdělečně činným a místním drobným podnikatelům, 
jejichž činnost byla zakázána nebo omezena protiepidemickými opatřeními. 
Již ve středu 22. dubna, město Písek prostřednictvím finančního odboru 
vyplatilo jednorázovou podporu prvním 32 žadatelům (OsvČ).

je jeho hlavní činností. Provozovnu nebo sídlo 
bez provozovny má v Písku, oblast jeho podniká-
ní byla prokazatelně omezena nebo zakázána ně-
kterým nařízením vlády vydaným v březnu 2020 
a  žadatel své podnikání do data podání žádosti 
nepřerušil. Výše příjmů za rok 2019 (resp. 2018) 
činila 100 tisíc a  více korun. Samozřejmostí je 
také bezdlužnost vůči městu. Žádosti město přijí-
má do 7. května. O peněžní prostředky z dotační-
ho programu na podporu drobných podnikatelů 
bude možno žádat v termínu od 18. do 31. května 
2020, a to za předpokladu, že žadatel zaměstná-
vá maximálně deset lidí a jeho provozovna je na 
území města. Oblast jeho podnikání byla ome-
zena nebo zrušena nařízením vlády vydaným 
v březnu 2020 a prokazatelné příjmy v roce 2019, 
resp. 2018, dosáhly výše minimálně 500 tisíc Kč. 
Podpora se netýká podnikatelů, kteří jsou sou-
částí větší podnikatelské skupiny nebo mají další 
provozovny mimo Písek. 

Veškeré informace a formulář žádosti pro oba 
dotační programy najdete na webových strán-
kách města – www.mesto-pisek.cz v rubrice CO-
vId-19/nouzový stav/podpora.

iRENa MaLOTOVÁ, tisková mluvčí

Byl to záměr? Málokterá OsvČ
dosáhne podporu 10 tisíc od města

Nájemcům prostor 
pro podnikání 
odpustí město dluh
rada města upravila podmínky pro prominutí 
dluhu, resp. odpuštění nebo snížení nájemného, 
pro nájemce a podnájemce městských nebytových 
prostor sloužících k podnikání, kteří museli 
v důsledku protiepidemických opatření své pro-
vozovny uzavřít nebo omezit provoz.

„Nájemci a podnájemci prostor v majetku města 
sloužících k  podnikání si mohou požádat o  čás-
tečné nebo úplné prominutí dluhu, pokud byli 
nuceni, na základě usnesení vlády ČR č. 211, od 
14. 3. 2020 uzavřít buď částečně nebo úplně své 
provozovny. Nájemné bude prominuté buď v plné 
výši za uzavřené provozovny nebo ve výši 60 % při 
omezení provozu, například při otevřených výdej-
ních okénkách,“ vysvětluje místostarostka Petra 
Trambová. V  obou případech se to bude týkat 
nájemného za celé II. čtvrtletí roku 2020.

„Rada města zároveň odsouhlasila prominutí 
dluhu pro nájemce pozemků v majetku města Pís-
ku, které jsou pronajaté za účelem zřízení předza-
hrádek, k umístění mobilních reklamních zařízení 
a vystaveného zboží u provozoven, ve výši 100 % 
nájemného za II. čtvrtletí roku 2020,“ dodává Mi-
lena Hladíková z odboru správy majetku. Tato 
úleva se týká plošně všech, bez ohledu na to, zda 
měli provozovnu zavřenou či nikoliv.

Odpuštěním nájemného se město Písek snaží 
pomoci drobným podnikatelům a  živnostníkům 
v  obtížné situaci udržet jejich činnost. Oprávně-
nost žádostí bude posuzovat rada města a následné 
prominutí dluhu schvalovat zastupitelstvo.    -MÚ-

jakoukoli inzerci, poděkování, 
vzkazy, reklamní články
 v tištěném Píseckém světě 

i na webu www.piseckysvet.cz 
domluvíte na tel. 

607 777 993 nebo e-mailem:  
inzerce@piseckysvet.cz.

AKTUálNě
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 Na motýlech nás 
odjakživa fascinu-
je především krása 
a barevnost křídel. 
Pozorovat jejich 

třepotavý let patří k  nejkrásnějším zážitkům při 
procházkách loukami či po zahradách mezi zelení 
a květinami. Zároveň jsou, spolu s včelami a čmelá-
ky, velmi užitečnými pomocníky při opylování květů. 

Poslední dobou si nelze nevšimnout, že těchto 
pilných opylovačů ubývá. Někdo je třeba spokojen, 
že ho otravný hmyz neobtěžuje a že se  nemusí bát, 
že na něj v trávníku čeká žihadlo... ale motýli? Ti 
bezbranní krasavci poletující nad loukami? Přesto, 
že je na ochranu mnoha druhů motýlů vynakládá-
no značné úsilí, přesto je jich stále méně. 

Jihočeský spolek Calla vydal útlou brožurku, 
která si klade za cíl vysvětlit příčiny tohoto jevu 
a hlavně na konkrétních případech ukázat, jak pře-
kvapivě snadno může každý z nás pomoci. Hlavní 
příčina vymírání motýlů totiž tkví ve špatném sta-
vu krajiny. Většina dnešní krajiny je tvořena jasně 
ohraničenými celky intenzivní zemědělské nebo 

lesnické produkce. Pole jsou chemicky ošetřována, 
louky hnojené a sečené pro produkci sena, pastvi-
ny spásány až k samotné zemi. Pro motýly tu chybí 
mozaiky různě vysokých trávníků a nektar. Navíc 
zastavěná území měst a obcí neustále zvětšují svou 
plochu. dospělý motýl ke svému životu potřebu-
je především  kvetoucí porosty jako zdroj nekta-
ru, jiná místa k odpočinku a jiná zas k námluvám 
a nocování. Housenky těchto motýlů zase mají jiné 
nároky. Proto je tak důležitá pestrost krajiny. 

Je trochu překvapivé si uvědomit , že to mohou 
být zahrady a plochy městské zeleně, které nabíze-
jí potenciál, jenž by mohl situaci motýlů výrazně 
zlepšit. Města disponují mnohahektarovými tráv-
níky, parky, říčními navigacemi, náspy silnic, kde 
můžeme motýlům a  dalším živočichům výrazně 
pomoci určitými – někdy i drobnými – změnami 
v hospodaření. 

Méně časté sečení trávníků nebo tzv. mozaiková 
seč už vloni v Písku ukázaly, jak jsou plochy, které 
se dříve tvářily jako trávník, schopny rozkvést ba-
revnými kvítky, na jejichž nektaru si mohou mo-
týli pochutnat.

INsPIRACE: Je možná 
ochrana motýlů ve městě?

sKlADNíK
PROfIl sPOlečNOstI: 
Významné nakladatelství JIRI MODELS a.s., působící 30 let na 
mezinárodním trhu, s obratem 100 mil. Kč, hledá vhodného 
kandidáta s chutí podílet se na dalším rozvoji společnosti.

NÁPlň PRÁCe:
• příjem, skladování a výdeje materiálu a výrobků
• příprava zboží k expedici • expedice zboží
• nakládka a vykládka kamionů • montáž stojanů
• příjem a kontrola zboží z vratek 
• dohled nad prací brigádníků • komunikace s dopravci 
• potvrzovaní dokumentů k zásilce
• zaúčtování příjmů, transférů a výdeje zboží 

v podnikovém informačním systému
POžaDujeMe: 
• SOU • základy práce na PC • manuální zručnost
• fyzickou zdatnost • časovou flexibilitu • rychlost
• organizační a komunikační dovednosti
• spolehlivost • zodpovědnost • zručnost
• aktivní přístup k řešení problémů • týmovou práci
•oprávnění k řízení VZV výhodou
NabÍzÍMe: Bonusy/prémie • stravenky
Místo práce: Písek • Termín nástupu: ihned

v případě, že vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete 
nám váš podrobný strukturovaný životopis s motivačním 
dopisem. Pro odpověď na tuto pozici, prosím, používejte 
pouze e-mailovou adresu: info@jirimodels.com

Ochrana motýlů pomocí vytvoření pestřejší 
městské krajiny je řešení, které již spolek CaLLa 
praktikuje v  Českých Budějovicích. Na jejich 
stránkách www.calla.cz si mužete najít i nabídky 
vlastivědných vycházek, které organizují pro širo-
kou veřejnost.

DÁša šVECOVÁ,Voda a zeleň v Písku

„Elektronické úřední desky jsou součástí projektu 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systému informačních a komunikačních technologií. 
Infoboxy byly pořízeny z projektu Rozvoje konceptu 
eCulture ve městě Písek. Veškerá zařízení dodala 
firma EMAM, s. r. o. za celkovou cenu 1,3 milionu 
korun bez DPH. Oba projekty byly podpořeny do-
tačními prostředky Evropské unie z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP),“ infor-
muje Miloš Prokýšek z organizační složky Smart 

Písek má nové elektronické 
úřední desky a infoboxy

Písek. Elektronické úřední desky jsou napojeny 
přímo na data z městského úřadu i spisovou službu 
a umožňují nahlížet 24 hodin denně na všechny 
aktuálně zveřejněné dokumenty. 

Výhodou je, že zařízení není omezeno plochou 
jako fyzické úřední desky a  je tedy uživatelsky 
velmi přívětivé, zejména co do přístupnosti a pře-
hlednosti zveřejněných materiálů. Infokiosky 
napojené na piseckem.cz nabízejí uživatelům na 
jednom místě přehledné turistické tipy a  infor-
mace z Písku a okolí.          -MÚ-

774 85 84 87
kontakt@hospic-pisek.cz 
www.hospic-pisek.cz
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PísECKÉ KOČKY: Dáte nám 
nový láskyplný domov?

Je libo dva zrzavé myšilovce?
Krásní zrzaví kocourci žili v areálu jedné firmy 
a musí se přesunout do jiného domova. Jeden ko-
courek je krotký, krásně přede a mazlí se. druhému 
kocourkovi schází kus ocasu, je plašší, ale od svého 
páníčka na sebe časem nechá sáhnout, i když nej-
spíš jen při krmení. Byli by vhodní k domku. Jsou 
skromní, čistotní, kastrovaní, zdraví. Určitě by Vám 
odměnou za péči drželi nemovitost bez hlodavců :-). 
Na začátku by museli být v novém domově zavření, 
aby si zvykli. Nachází se v depozitu v Písku.  

Nebo dáte přednost slečnám?
dále hledáme domov pro dvě kočičky, na které 
zapomněla jejich panička :-(. Jde o koťata původně 
z našeho depozita. Paní je u nás v zimě nechala, 
než si najde nové bydlení, ale už jsou to tři měsíce 
a ani stopa zájmu nebo odpověď, zda si je vezme, 
nebo ne. Proto hledáme nový domov. Kočičky 

v rámci postupné digitalizace veřejné správy město Písek pořídilo dvě nové 
elektronické úřední desky, které najdete u Nového mostu a na velkém 
náměstí. Dále získal Písek několik nových interaktivních infoboxů umístěných 
v širším centru města a interiérovou dotykovou info-obrazovku do turistického 
informačního centra. 

jsou zhruba dvouleté. Černá je přítulnější, mazlivá. 
Strakatá kočička si na svého páníčku bude chvilku 
zvykat, ale po čase se bude také chodit mazlit. Spolu 
je jim dobře, skotačí a mají se rády. Nemůžeme je 
roztrhnout, jsou spolu od kotěcího věku. Světlejší 
kočička k nám přišla jako malinké koťátko, se zlo-
menou nožkou, ale nyní to není poznat. Jsou zvyklé 
v bytě, kastrované, odčervené, budeme očkovat. 
Nacházejí se  v depozitu v Písku. 

A do třetice – smíšený pár

Jsou to dva sedmiměsíční puberťáci – bílomouratý 
kocourek Jára, mazlík a spíše dobrák, a želvovinová 
kočička Mína, trošku dračice. Jsou zvyklí na život 
venku s přístupem dovnitř. Oba jsou kastrovaní, 
odčervení. Jejich krmička by si pro ně moc přála 
společný domov. My také. 

Zájemci, volejte na tel. 777 100 466.
EVa HULCOVÁ, Písecké kočky
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O sporných důvodech a nesmyslnosti stavby „Je-
hnědský potok – Mlaka – úprava odtokových po-
měrů – 2x lesní nádrž“ bylo napsáno již hodně. 
Zarputilé trvání místostarosty Veselého na realizaci 
projektu, a to i v době, která je navíc pro celou spo-
lečnost velmi náročná psychicky i finančně, ukazuje 
na jeho samolibý pocit neomezené moci. Právě on 
vyzýval před nedávnem ke korektní diskuzi. Očivid-
ně považuje za korektní pouze svůj způsob diskuze 
a za správné jen své názory. Je s podivem, že stále 
nachází podporu u mnoha dalších zastupitelů. Ptám 
se: co se za tím vlastně skrývá? Jsou to finanční zájmy 
firem, ke kterým má pan Veselý vřelý vztah? Jsou to 
osobní finanční zájmy prosazovatelů projektu? Již 
před časem se vyjádřil jednatel Lesů Města Písku 
pan Zámečník, že „má v projektu peníze.“

další důvody mne nenapadají, protože pochy-
buji, že zde hraje roli starost o přírodu a zadržo-
vání vody v krajině nebo bezpodmínečná sympa-
tie vůči panu Veselému.

Mimochodem, jmenované nádrže na Jehněd-
ském potoce nejsou jediným vodním dílem 
v Mlakách. Na soukromém pozemku pana Lise je 
právě budován rybník, do kterého je vedena voda 
z potoka s parcelním číslem 2728 (majitel Město 
Písek) a 2699 (majitel Obec Kluky). Již před lety 
zde byl majitelem pozemku vybudován, a to bez 
povolení, malý rybník. díky jeho velikosti se tím 
nikdo nezabýval. 

Od 31. března letošního roku se však inten-
zivně pracuje na jeho rozšíření. Jen podle velmi 
střízlivého odhadu bude nejméně 3x tak velký. 
Tentýž den byl na stavbu telefonicky i  písemně 
upozorněn Obecní úřad v Klukách a byl požádán 
o zastavení stavby a prověření její legality. Nic se 
nestalo, stavba pokračovala. Obecní úřad dodnes 
ani neodpověděl, přestože byl k odpovědi vyzván.

6. 4. 2020 byl písemně informován Odbor život-
ního prostředí MÚ Písek a kopie zaslána všem za-
stupitelům Města Písek. Při prvním informačním 
telefonátu s píseckým odborem životního prostře-
dí nám bylo sděleno, že na tuto stavbu žádné povo-
lení vystaveno nebylo. Povolení je povinné v přípa-
dě, že rybník má přítok a odtok. Bez povolení lze 
vyhloubit pouze díru v zemi. Na telefonický dotaz 
dne 17. 4. 2020, v jakém stádiu se šetření nachází, 
jsme dostali informaci, že šetření na místě proběh-
ne v pondělí 20. dubna. Pak bude rozhodnuto, zda 
je stavba budována bez povinného povolení, nebo 
podléhá pouze povinnosti nahlášení.

Od začátku března vyzývá obecní úřad obyva-
telstvo k šetření pitnou vodou a v pátek 17. dub-
na zakázal používat pitnou vodu k jiným účelům 
(včetně zalévání zahrádek) než pouze pro do-
mácnost.

Jak už zmíněno, rozšířený rybník pana Lise je 
napájen z  potoka a  voda je zadržována na jeho 
soukromém pozemku v soukromém rybníce pro 
soukromé účely, a tak významně snižuje stav vody 
v dalším průběhu potoka. V tomto potoce byla na 
rozdíl od Jehnědského potoka, který má zásobo-
vat dvě plánované nádrže, voda po celý rok. Už 
nyní je ale patrné nezvykle malé množství proté-
kající vody v části potoka pod tímto rybníkem.

Obecní úřad Kluky na jedné straně zakáže zalé-
vat pitnou vodou z vodovodu, na druhé straně tiše 
akceptuje, jak jeden ze zastupitelů obce, kterým 
pan Lis je, zadržuje vodu pro svou osobní potře-
bu a znemožňuje všem ostatním vodu užívat pro 
zalévání, přestože, jak známo, voda je společným 
vlastnictvím. V podstatě se dopouští zcizování. 

Pan Lis se vyzbrojil jakýmsi vyjádřením aOPK 
v Českých Budějovicích. Prozatím obsah tohoto 
vyjádření neznáme, rozhodně však aOPK nemá 
žádnou pravomoc takovou stavbu povolovat.

Je zajímavé, že na vyjádření aOPK v Českých 
Budějovicích se odvolával v případě dvou nádrží 
v  Mlakách i  pan Veselý. Šlo o  podvodný argu-
ment, ale o tom se ještě zmíním. Bude i v případě 
rybníku pana Lise použita stejná taktika?

Nabízí se mnoho otázek. Kdo má zájem na sou-
kromém rybníku pana Lise? Jak to, že si je pan Lis 
tak jistý svou stavbou, že nabádá sousedy, ať ho 
klidně žalující, když se jim to nelíbí? Hraje tu snad 
svou roli i budoucí kupec domu a pozemků pana 
Lise? a ještě jednu otázku si kladu: Kam až může 
veřejný činitel bezúhonně zajít?

Stále se ve veřejných médiích objevují zprávy 
o finančních machinacích pana Babiše. K  tomu 
se zde nechci vyjadřovat, jen se nestačím divit, že 
i na nižších úrovních může někdo tak razantně 
prosazovat své osobní zájmy a nikdo se nad tím 
nepozastaví. Když si mohou lidé jako pan Veselý 
nebo pan Lis bez ohledu na cokoli dělat, co chtě-
jí, jak lze očekávat, že se uspokojivě vyřeší kauzy 
týkající se nejvyšších míst?

V  jakém státě a  společnosti to vlastně žijeme? 
Zákony platí jen pro někoho a něco jako morálka, 
slušnost a  svědomí jsou zřejmě dinosauři, kteří 
v  takzvané „moderní demokracii“ nemají místo. 

Retenční nádrže v Mlakách
jsou stále horkým tématem

vybudování dvou retenčních nádrží v osadě Mlaka u Kluk je v plánu na příští 
rok. Zastupitelé schválili peníze na akci v rozpočtu a město se na akci pokouší 
získat dotaci, která by mohla být do výše 60 – 80 procent. Celkové náklady 
na tento projekt se odhadují na 16 milionů korun. Petice majitelů a obyvatel 
okolních nemovitostí proti projektu nebyla úspěšná. Jak vyplývá z dopisu paní 
Emilie Kukla, s projektem ve svém sousedství se ovšem nesmířili...      -RED-

DOPIsY / NáZORY

Nejsem sama, kdo kolem sebe vidí vládu moci 
a hamižnosti.

Ještě poznámka k  plánované žádosti o  dotace 
dotačního titulu z OPŽP. Pan Veselý argumentuje 
předběžným vyjádřením aOPK v Č. Budějovicích, 
ve kterém byla dotace přislíbena. Bohužel zaml-
čuje, že vyjádření bylo vystaveno na základě fa-
lešných informací. Osobně jsem o tom pracovnici 
aOPK paní Mičánovou, která vyjádření vystavila, 
informovala. Potvrdila mi, že v případě, že mé in-
formace jsou správné, a to jsou, nemůže být dotace 
udělena. Jsou tedy jen dvě možnosti. Ta první je, 
že dotace bude zamítnuta a město Písek bude ne-
smyslný projekt financovat z vlastních zdrojů, což 
bude pro rozpočet města dost bolestivé a rozhodně 
to nezvýší sympatie občanů k  hospodaření vede-
ní města. V druhém případě dotaci schválí a pak 
bude otázkou, kdo a proč tak náhle změnil postoj 
a pravidla pro udílení dotací jmenované aOPK.

Nevidím to jinak, než že se v prvním případě 
hazarduje s veřejnými prostředky jen pro osob-
ní zájmy několika „vyvolených“, nebo, v případě 
druhém, by se dalo mluvit o opodstatněném po-
dezření z korupce.

Zmíněné předběžné vyjádření aOPK bylo na-
víc zneužito panem Veselým k  tvrzení, že agen-
tura stavbu dvou nádrží v  Mlakách doporučila. 
Toto i  další zmanipulovaná tvrzení vyslovil na 
zasedání Zastupitelstva města Písku dne 3. 10. 
2019. Záznam již není 
na stránkách města 
k nalezení, ale jistě je 
k dispozici v archivu.

Ve čtvrtek 16. dub-
na, tedy před několika 
dny, se konalo zasedá-
ní píseckého zastupi-
telstva, jehož průběh 
nebylo možno veřejně 
sledovat. Podrobnosti 
popisuje paní Šťastná 
ve svém komentáři na internetových stránkách Pí-
seckého světa (v diskuzi k článku Co se projedná 
i ve stavu nouze). Musíme počkat, zda bude zve-
řejněn alespoň videozáznam kompletního jednání. 
Pokud ne, měla bych otázku na někoho znalého, 
zda je takové zasedání vůbec platné.

Zpátky k dotacím. do Bruselu byla již poslána 
stížnost ohledně dotací na projekt dvou nádrží 
v Mlakách. Stížnost na jednání některých veřej-
ných činitelů je momentálně řešena ombudsma-
nem České republiky.
Za spolek pro ochranu přírody a krajiny Mlaka u Písku

EMiLiE KUKLa, předsedkyně

AKTUálNě

Máte nápad, který by pomohl oživit naše měs-
to? Stále ještě, ale už jen do 15. května, je možné 
jej přihlásit do Participativního rozpočtu města 
Písku. Uděláte to prostřednictvím webu https://
www.paropisek.cz. Pak musíte pro svůj projekt 
nadchnout ostatní občany a získat jejich podporu. 
Výše rozpočtu projektu nesmí přesáhnout 1 mil. 
Kč včetně dPH. 

Každý občan města Písku (fyzická osoba star-
ší 18 let, která je zde hlášena k trvalému pobytu) 
může podat nejvýše tři projekty – může přitom 
jít investiční i neinvestiční akci realizovanou na 
území města Písek a majetku města:
•	 investiční projekt – je zaměřen zejména na 

pořízení hmotného i  nehmotného majetku. 
Investiční, neboli „tvrdý“ projekt, zahrnuje jak 
náklady na jeho pořízení, tak i provozní nákla-
dy po dobu 3 let. Provozní náklady není možné 
využít k jinému účelu.

•	 neinvestiční projekt – je zaměřen na tzv. 
„měkké“ aktivity, při kterých nedochází k poři-
zování, budování nebo rekonstrukcím majetku 
města. Náklady neinvestičního projektu jsou 
určeny pouze na jeho realizaci.

PŘEHlED PROJEKTŮ, které zatím 
usilují o vaši přízeň: 
U každého projektu vybíráme z množství informací, 
kterými jeho autor projekt vybavil v přihlášce. Mů-
žete posuzovat, popřemýšlet – a všechny projekty, 
které se vám zalíbí, si ještě pořádně prostudovat 
na webu www.paropisek.cz – a pak ty podle vás 
nejzdařilejší podpořit svými pěti hlasy v postupu 
do dalšího kola. anebo můžete také zkomplikovat 
třemi hlasy další cestu těm, které se vám nelíbí.

Šplhací lanový prvek na 
dětské hřiště – smrkovice 
– 960 000,- Kč
Lanové šplhací prvky patří mezi nejoblíbeněj-
ší prvky na dětských hřištích. Poskytují dětem 
dostatečnou zábavu, ale též napomáhají rozvoji 
koordinačních schopností těla. Tento typ herního 
prvku je přesně tím, který dokáže vytáhnout dítě od 
mobilu či počítače a na dostatečně dlouho dobu jej 
zabavit. Je dobrou vizitkou každého města, pokud 
jeho dětská hřiště jsou vybavena kvalitními herními 
prvky. Smyslem  dětského hřiště není děti pouze 
zabavit, ale poskytnout jim bezpečný herní prostor 

pro jejich zábavu a rekreaci, který bude podporovat 
rozvoj jejich pohybových schopností (sílu, pruž-
nost, koordinaci), vynalézavost, fantazii, sociální 
rozvoj, smysl pro hru. Pohyb na dětském hřišti 
můžeme řadit mezi preventivní zdravotní opatření, 

které podporuje fyzickou aktivitu dítěte, učí jej hrát 
si právným způsobem, komunikovat a spolupraco-
vat s ostatními dětmi. Konkrétní herní prvek bude 
vybrán dle nabídek dodaných výrobcem.

sdílna 
– 960 000,- Kč 

Sdílna /sdílená dílna/ je prostor pro řemeslníky, 
umělce, kutili, designery, prostor, kde najdete 
potřebné technické zázemí pro realizaci vašich 
projektů. Truhlářská dílna, grafická dílna, kera-
mická dílna. Zároveň by provoz dílny obohacovaly 
různé tématické kurzy.

dílny tohoto typu již fungují v jiných městech 
a  jsou velmi oblíbenými místy setkávání a  sdí-
lení.  Kutilové i profesionálové zde budou moci 
využívat dílenské zázemí, různorodé strojní vy-
bavení a  náčiní, ke kterému nemají doma či ve 
vlastní dílně přístup. V dílně by probíhal též kur-
zy pro širokou veřejnost, např. pro domácí kuti-
ly, základy kutilství pro ženy ,,Udělej si to sama“, 
grafické dílny, keramická dílna…

Jak se vám líbí? Ucházejí se o vaši přízeň!
 Kterému či kterým dáte svůj hlas? 

letos poprvé mohou občané Písku spolurozhodovat o části rozpočtu města. 
výběr a představování projektů je samozřejmě komplikován vyhlášením 
nouzového stavu a celkovou situací – ale přesto by bylo škoda zaspat 
a neposoudit pozorně všechny projekty s nápady, které se ucházejí o přízeň 
každého občana města. Přihlašovat další projekty je možno do 15. května, 
hlasovat v prvním kole pak až do 31. května.

Prostory Sdílny by mohly být využívány v ob-
dobí letních prázdnin pro pořádání výtvarných 
sympozií. Přístup do dílny formou členství či jed-
norázových vstupů. V  Sdílně by byl vždy příto-
men správce, který by byl nápomocen návštěvní-
kům dílny. O provoz, propagaci a pořádání kurzů 
by se staral manager Sdílny.

Kryté stání pro kola
– 5000,- Kč

Ochrana kol před nepřízni počasí. V prvém po-
řadí navrhuji kryté stání umístit u plaveckého 
stadionu, kde je možné využít stávající stojan pro 
kola. další vhodná místa jsou zimní a fotbalový 
stadion, nemocnice a výstaviště. Uvedená cena je 
za jedno kryté stání bez stojanu. Realizace projektu 
je předběžně domluvená s vedením SOU Písek.

Relaxační park 
ve vnitrobloku za Olympií 
– 999 000,- Kč

Relaxační park pro všechny věkové kategorie na 
sídlišti M. Horákové za Olympií. Okrasné jezírko 
s vodopádem, kaskádou a potůčkem jako celodenní 
a celoroční relaxační prostor nejen pro seniory, ale 
i maminky s dětmi a všechny, kteří chtějí načerpat 
energii u vody, s posezením v altáncích a na lavič-
kách. Funkci správce jezírka město může rozšířit 
na správce celého sídliště

Na základě nápadů a požadavků místních jsme 
s  lidmi ze sídliště připravili projekt na relaxační 
park ve vnitrobloku domů za Olympií. Lidem 
chybí místa k posezení a relaxaci ve stínu altán-
ku u  vodního prvku. Býval zde bazének s  fon-
tánkou, kterou město před pár roky odstranilo, 
i  proto tam nyní vodní prvek vracíme. Fontány 
mají nevýhodu, že v zimě musí být mimo provoz, 
proto se dnes dělají i na malých obcích okrasná 
přírodní jezírka, kde celoročně může fungovat 
i  malý vodopád poháněný čerpadlem ústící do 
malé tůňky, z které pak teče voda potůčkem ko-
lem stromů a chodníků zpět do jezírka. Potůček 
zároveň vodu čistí a okysličuje. Vodní plocha se 
zvukem zurčící vody nabije místo pozitivní ener-

Pokračování na str. 10



www.piseckysvet.cz www.piseckysvet.cz

10 11

08 / 2020 08 / 2020AKTUálNě

gií a v parném létě jej osvěží. V  jezírku mohou 
být okrasné vodní rostliny, které kvetou, a okras-
né rybičky (které likvidují larvy komárů, utopený 
hmyz a dlouhovláknité řasy). 

Údržba takového jezírka ani pod listnatými 
stromy není výrazně náročná. Jezírko má jedno-
duchý filtr a skimmer, který sbírá nečistoty z hla-
diny. Bakterie, které žijí na oblázcích v pobřežních 
zónách, zajistí, aby voda zůstala průzračná po celý 
rok a bylo vidět na dno jezírka. Pokud ze stromů 
padají květy nebo listí, stačí je občas síťkou vybrat 
šachty pro filtr umístěný pod molem. V zimních 
měsících je jezírko v podstatě bez údržby.

Rodiče malých dětí se nemusí bát, jezírko bude 
mít kvůli bezpečnosti ze všech stran pobřež-
ní zóny 1,5 m široké a 15 cm hluboké + obrubu 
z velkých kamenů, které menší dítě samo nepře-
koná. V  místě, kde bude molo s  filtrem, bude 
zábradlí. V  parku kolem jezírka bude několik 
malých altánků s  lavičkami, aby senioři a rodiče 
s  dětmi zde mohli trávit hezké dopoledne nebo 
odpoledne s pohledem na jezírko a hrající si děti.

aby nedocházelo k rušení klidu obyvatel nad-
měrným hlukem a ke znečišťování prostoru, bude 
zakázáno koupání v jezírku,  vše bude hlídat au-
tonomní kamerový systém. Projekt předpokládá 
i  náklady na správce jezírka (někdo z  místních 

obyvatel na dohodu o  provedení práce). Město 
může případně tuto funkci rozšířit na správce ce-
lého sídliště. Pro tento projekt by mohli hlasovat 
i občané z jiných částí města, aby se přesvědčili,  
jak je takové jezírko úžasné,  že může fungovat 
celoročně s vodopádem i potůčkem s průzračnou 
vodou, a  které pak mohou sami požadovat do 
svých čtvrtí nebo do parku v Palackého sadech, 
kde jezírko s potůčkem dříve bývalo a kde je stále 
patrné koryto potůčku. Jezírko i  hřiště výrazně 
zpříjemní a oživí prostor vnitrobloku za Olympií, 
uprostřed nejstaršího sídliště ve městě.

Hřiště na fotbálek, florbal 
a hokejbal 
– 1 000 000,- Kč
Multifunkční hřiště na florbal, fotbálek nebo hokej 
pro děti a mladé, s umělým povrchem a oplocením.

Na základě nápadu místních lidí ze sídliště M. 
Horákové jsme připravili projekt hřiště s umělým 
povrchem o rozměru 22 x 12 m. Lidem a dětem 

chybí na sídlišti hřiště na fotbálek, florbal nebo 
hokej. Umísťujeme jej do vnitrobloku za Olym-
pií, kde je dostatek volného místa. Hřiště bude 
mít oplocení, aby  míče nelétaly na okolní chod-
níky a k domům. Bude mít mantinely z fošen, aby 
zde šel hrát florbal a hokej nebo hokejbal.

Žádné veřejné hřiště pro tyto sporty na sídlišti 
a vlastně ani jinde ve městě není. aby nedocházelo 
k rušení klidu obyvatel, bude mít hřiště provozní 
řád a  otevírací dobu, aby šla v  případně potřeby 
upravit podle místních. Vstup může být na čipy, 
bude mít i správce, který se bude za 2500 Kč mě-
síčně o hřiště starat cca 6 měsíců v roce. aby si paní 
Trambová zase nevymyslela, že máme podhodno-
cené náklady, přikládáme nabídku na větší hřiště. 
My navrhujeme hřiště o něco menší, abychom se 
vešli do limitu 1 mil Kč. Město, když udělá dobře 
výběrové řízení v době krize, možná zakázku zlev-
ní a může pak vyčerpat peníze do 1 mil Kč a udělat 
hřiště třeba i větší než námi navržené 22 x 12 m.

Komunitní zahrada 
a jedlý les na Hradišti 
– 582 150,- Kč
Pilotní projekt písecké komunitní zahrady vnáší 
do města možnost vlastní produkce ovoce, ze-
leniny či květin. Na veřejném prostoru na návsi 
na Hradišti se mohou aktivně zapojit místní 
občané napříč generacemi. ať už při úklidu 
pozemku, výsadbě jedlého lesa nebo budování 
záhonů. Naučíme se starat o společné zázemí 
a odpovědnosti za své okolí. Odměnou pak bude 
relaxace v zeleném srdci Hradiště. 

Začátkem letošního roku vznikla komunita 
Naše Hradiště se zájmem o  veřejné plánování 
a činnosti, kde se mohou aktivně zapojit místní 
občané. Možností seberealizace a následné rela-
xace je využití městského pozemku na hradišťské 
návsi, kde dříve stál statek se zahradou. Potřeba 
místa pro odpočinek a potkávání vyplynulo také 
z  loňské ankety, kterou pořádal osadní výbor 
Hradiště. Prvních 21 občanů již spolupracuje na 
přípravách projektu.

Prvním zdařilým počinem je povolení města 
k užívání pozemku a  realizace oplocení k  zajiš-
tění bezpečnosti v  zahradě v  co nejbližší době. 
První fází našeho plánování je vybudování čás-
tečného zázemí a kultivace pozemku. až nám to 

Jak se vám líbí? Ucházejí se o vaši přízeň!
 Kterému či kterým dáte svůj hlas?

současná situace dovolí, uspořádáme brigádu na 
úklid, vybudování ohniště a dosetí trávníku.

další fází je nezbytné vybavení k  počáteční-
mu fungování zahrady. Žádáme o drobné nářadí 
a přístřešek na nářadí, travní osivo, vyčištění stud-
ny a ruční pumpu, posezení k ohni, venkovní stůl 
s lavičkami a materiál na vyvýšené záhony, které si 
vyrobí sami zájemci o komunitní pěstování. V le-
tošním roce chceme také uspořádat podzimní vý-
sadbu ovocných dřevin a keřů – rostlinný materiál 
i realizaci si zajistí sami obyvatelé Hradiště.

druhou fází projektu bude dovybavení tech-
nického zázemí čerpadlem s  výkopem a  přívo-
dem elektřiny, zahradnickým nářadím, sekačkou 
a křovinořezem, společenským zázemím s pergo-
lou, lavicemi, seniorským prvkem s  rotopedem, 
herním prvkem pro děti. Vše plánujeme v  roce 
2021. V rozpočtu počítáme i s pokrytím nutných 
nákladů na tříletý provoz komunitní zahrady – 
elektřina a pohonné hmoty. Vybavení a mobiliář 
zahrady jsme volili s ohledem na danou lokalitu 
a vybírali z místních zdrojů. Pergolu s dřevěnými 
lavicemi a  stoly přislíbili vyrobit studenti SOU 
v Písku pod odborným dohledem svých pedago-
gů. Zbylé dřevěné prvky k posezení a protažení 
těla dodá osvědčená firma Hřiště pod Květinou 
s potřebnou certifikací.

Na své si v hradišťské zahradě přijdou všechny 
generace. dětem je určen nejen herní prvek s věží, 
klouzačkou a houpačkami, ale i oblíbené zalévání 
záhonů či stromků. Nabízí se i vlastní výroba pta-
čích budek a hmyzích domečků. Rodiče se mohou 
zapojit do celkové údržby zahrady, zalévání, seče-
ní nebo mohou jen odpočívat. Prarodičům k pro-
tažení těla poslouží lavička s rotopedem a k potě-
šení ducha pobyt v zahradě. Vítáni jsou všichni se 
zájmem o komunitní zahradničení a sdílení pro-
storu se svými sousedy a kamarády.

Kamenný most přes 
Mehelnický potok 
– rekonstrukce 
– semice, 999 000,- Kč

rekonstrukce kamenného mostu v Semicích, 
v majetku města Písek, která zajistí jeho bezpečné 
provozování, zkrášlí místo, kde stojí, a odkáže 
na slavný kamenný most v Písku.

Oblast Semice se postupně stala cílem výletů 
a jedná se bezesporu o krásnou turistickou loka-
litu. Cílem tohoto projektu není lokalitu měnit, 

ale udržovat její duch a trochu i odkázat na malou 
podobnost se slavným kamenným mostem v Pís-
ku. Krom toho je most poškozen zatékající vodou, 
má nebezpečně nedostatečnou výšku parapetních 
zdí a dle znalce je oprava nutná. Místo je zarostlé 
náletovými dřevinami, které nedovolují konstruk-
ci vyniknout. Tento projekt byl diskutován v osad-
ním výboru Semice, který se k  akci jednohlasně 
hlásí. Rovněž občané Semic rekonstrukci tohoto 
malého unikátu přivítají. Byla zpracována archi-
tektonická studie rekonstrukce mostu, na základě 
které byl připraven návrh rozpočtu. architekto-
nický návrh s  citem přistupuje k  opravě mostu 
a zároveň vnáší do konstrukce nové pojetí.

Discgolfový park na Bejčáku 
– 349 000,- Kč

discgolf (též frisbee golf) je jedním z nejrozší-
řenějších sportů s létajícím talířem (disk zvaný 
frisbee), který je pravidly podobný klasickému 
golfu. Cílem hry je trefovat se co nejmenším 
počtem hodů létajícím talířem na cíle. Tento 
sport se rychle rozšiřuje po celé Čr a v současné 
době je Písek posledním okresním městem na 
jihu Čech bez discgolfového parku. 

Cílem projektu je vybudování přírodního disc-
golfového park v lesíku na vrcholu kopce Bejčák. 
Park bude moci zdarma a celoročně využívat ka-
ždý, kdo si donese vlastní létající talíř. dále by se 
několik frisbee mohlo půjčovat v Turistickém in-
formačním centru Písek. Jeden kvalitní talíř se dá 
pořídit přibližně od 300 Kč.

Co je to discgolf? Cílem hry je, podobně jako 
v golfu, trefit létající talíř do koše na co nejmenší 
počet hodů. Po prvním výhozu hráč hází z mís-
ta, kde se disk zastavil, a  pokračuje, dokud ne-
trefí cíl. Koš je obvykle vzdálený několik desítek 
metrů od výhoziště a běžný discgolfový park má 
obvykle 9 – 18 takovýchto jamek.

Pro koho je určen? discgolf je sport, který mo-

hou provozovat všechny věkové kategorie. Mů-
žou spolu hrát celé rodiny od dětí po prarodiče. 
Na turnajích se běžně soutěží v kategoriích pod 
12 let, pod 16 let, pod 18 let, open (pro všechny), 
nad 40 let a nad 50 let.

Proč zrovna zde? Původně byl záměr vybudovat 
tento park v bývalém vojenském prostoru u Old-
řichova, ale ten nespadá do katastru města Písek 
a  nesplňoval tím podmínky participačního roz-
počtu. Proto jsme hledali novou vhodnou lokalitu 
a lesík na vrcholu Bejčáku se nám zdál ideální.

Jedná se o ekologický sport? Rozhodně ano. Ne-
jsou zapotřebí žádné stavební úpravy, úpravy te-
rénu ani se nemusí cokoli betonovat. Všechny 

součásti hřiště jsou rozebíratelné a případně zno-
vu použitelné. Hráči se navíc učí chovat k přírodě 
s úctou a respektem. Prakticky na žádném využí-
vaném hřišti nenajdete odpadky či jiný nepořádek.

Informační tabule 
u lávky Dagmar Šimkové 
– 23 000,- Kč
lávka spojující Hradiště s václavským předměs-
tím nese jméno politické vězeňkyně dagmar 
Šimkové. většina turistů i nemalá část obyvatel 
města však název lávky nezná, nebo jim jméno 
statečné ženy nic neříká. Navrhovaný projekt 
si klade za cíl seznámit kolemjdoucí s osobou 
dagmar Šimkové formou informační tabule, 
která by svým vzhledem nenarušovala celkový 
estetický dojem z lávky a okolí.

Lávka postavená podle architektonického ná-
vrhu architekta Josefa Pleskota přitahuje turisty. 
Ve veřejném prostoru se však nemají šanci do-
zvědět její jméno. Obyvatelé města název větši-
nou znají, ne každý si však pod jménem vybaví 
i osud politické vězeňkyně. Navrhovaný projekt 
si klade za cíl stavbu informační tabule, která by 
kolemjdoucí informovala o  významné ženě, po 

které je lávka pojmenovaná. Informovat je třeba 
hned na místě. Lidí, kteří si informace vyhledají 
zpětně u počítače nebo na místě pomocí chytré-
ho telefonu, není mnoho.

Informační tabule podá základní informace 
o  životním příběhu dagmar Šimkové (1929–
1995), jenž byla v  letech 1952–1966 vězněna 
v  brutálních podmínkách komunistických věz-
nic, a  to pouze proto, že neměla správný třídní 
původ a veřejně projevovala svůj názor. Text by 
neměl být výčtem letopočtů, ale vedle základních 
informací by měly být využity úryvky ze vzpo-
mínkové knihy Byly jsme tam taky a  fotografie. 
Mohla by být zmíněna i blízká Villa Marta, v níž 
dagmar Šimková vyrůstala. Tabule může infor-
movat i o technických parametrech lávky. 

Tabule by měla být umístěna spíše na Zátav-
ském nábřeží, neboť je zde větší provoz než na 
hradišťské straně. Přes řeku je odsud navíc Villa 
Marta dobře vidět. Jelikož nesmí tabule nijak pře-
kážet v pohybu, ale zároveň by měla být co nejblí-
že lávce, bylo by asi nejlepší umístit ji několik met-
rů za lavičku, která se nachází u cyklostezky poblíž 
lávky. druhou možností je prostranství před do-
pravním hřištěm nalevo od cyklostezky směrem 
od centra, odkud jsou lávka i vila dobře vidět.

CO a KDY DÁl?
Ve druhé polovině března se mělo konat veřejné 
setkání s občany, což bylo znemožněno vyhlášením 
nouzového stavu. do 15. května je ještě možné 
zveřejnit další navrhované projekty.

Elektronicky hlasovat pro jednotlivé projekty 
nebo proti nim můžete do konce května. Posu-
zování proveditelnosti projektů má být hotové do 
konce září. V říjnu by pak mělo následovat veřej-
né setkání s občany spolu s konečným elektronic-
kým hlasováním.

Podle průběžných výsledků zveřejňovaných 
na webu zatím žádný z projektů nezískal potřeb-
ný počet hlasů pro postup do dalšího hodnocení. 
určitě je z čeho vybírat – a bylo by škoda, kdy-
by Písečáci tuto šanci ovlivnit další vývoj svého 
města zaspali. Takže nezapomeňte dO kONCe 
kvěTNa HlaSOvaT na www.paropisek.cz.

ZDENKa JELENOVÁ

PRAvIDlA HlAsOváNí
Hlasovat může každý občan.
Termín pro zahájení a ukončení hlasování vyhlašuje Rada města Písku.
Hlasování probíhá v elektronické podobě na www.paropisek.cz.
Podporu projektu občan vyjadřuje v termínu hlasování kladnými hlasy, kterých 
má k dispozici max. 5.
Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje v termínu hlasování zápornými hlasy, 
které má k dispozici max. 3.
Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty bude průběžně 
zveřejňován. Hlasování je tajné.

Pokračování ze str. 9

AKTUálNě
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Vysychání naší krajiny a zhoršování kvality půdy 
je alarmující. ačkoli se za posledních deset let 
množství srážek snížilo asi jen o 10%, srážky jsou 
méně časté, prudší a lokální, a tak se stále zvětšuje 
rychlost, kterou voda odtéká z povrchu a kterou 
krajina vysychá. Příčin je několik – rozlehlé lány 
polí, v nichž se nemá voda o co zastavit, druhy 
plodin a způsoby obdělávání za použití obrovských 
těžkých strojů a masivní používání umělých hojiv 
a chemických postřiků, které vedou k tomu, že 
půda je stále nepropustnější, meliorace a narovnaná 
koryta potoků a řek, příp. zatrubňování potoků, 
které vedou k tomu, že voda rychle odtéká, narušené 
svahy (nejvíce při stavbách silnic a lesních cest), 
které způsobují rychlý odtok vody z hlubších vrstev. 

Řešení, která představují zmiňované doku-
menty, jsou zdánlivě velmi prostá – například:
•	rozdělit	rozlehlé	lány	na	menší	pozemky,	na	

nichž se budou pěstovat odlišné plodiny a budou 
dodržovány osevní postupy tak, aby půda mohla 
přirozeně regenerovat,
•	 oddělit	 jednotlivá	pole	 za	pomoci	mezí,	 re-

mízků či lučních pásů,
•	sázet	do	krajiny	více	stromů	a keřů,	a to	tako-

vých druhů, které budou prospívat v měnících se 
klimatických podmínkách,
•	vrátit	se	k hluboké	orbě	a za	těžké	stroje	za-

pojit techniku, která povrch půdy znovu zkypří,
•	 vracet	 organickou	 hmotu	 do	 půdy,	 omezit	

umělá hnojiva a  postřiky a  dodržovat vhodné 
osevní postupy, a  tím chránit půdní organismy, 

Krajina v tísni – sucho 
jako varovně vztyčený prst 

žížaly, hmyz a  mikroorganismy, které přirozeně 
půdu oživují, provzdušňují a zvyšují její propust-
nost,
•	vrátit	potokům	a řekám	meandrující	řečiště,	

postavit na potocích hráze, které budou průběž-
ně zadržovat vodu postupně po celé délce toku 
a tím i v okolní krajině,
•	 nepropustný	 povrch	 již	 nepoužívaných	 les-

ních a polních cest narušit tak, aby vznikly pro-
hlubně, v nichž se může voda postupně vsakovat,
•	ve	svazích	nad	novými	cestami	i jinými	stav-

bami vytvářet tzv. svejly – vrstevnicové prohlub-
ně, zadržující vodu v krajině a příp. je ještě osázet 
stromy a keři, které svými kořeny  stabilizují tento 
krajinotvorný prvek a ovlivňují malý vodní cyklus,

•	změnit	zacházení	s dešťovou	vodou	tak,	aby-
chom ji neodváděli co nejrychleji do kanalizace, 
ale naopak ji zadrželi a využili např. na zavlažo-
vání zeleně,
•	 místo	 asfaltových	 povrchů	 využívat	 takové	

typy dlažby, která umožňuje lepší vsakování atd.

Bylo již vymyšleno a  vyzkoušeno mnoho 
způsobů, jak vodu zadržet a zabránit tak vysy-
chání půdy a  také povodním, které samozřej-
mě přicházejí v krajině, kde je půda zhutněná 
a  nepropustná. Téměř ale není možné zajistit, 
aby ti, kteří tato opatření na svých pozemcích 
udělat mohou, je skutečně udělali. V  debatě po 
zhlédnutí filmu jsme si shrnuli, kdo jsou ti, kdo 
mohou něco udělat:

Nenechali jsme se odradit ztíženými podmínkami a pokračujeme v promítání 
dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět. První úterý v dubnu Městská 
knihovna nabídla český snímek Krajina v tísni (Petr Jančárek, ČR 2017) 
a slovenský dokument Odvodňovanie pevnín = klimatická změna (Štefan 
valo, sR 2015). Filmy mohli zájemci zhlédnout doma a poté se zapojit do 
distanční formy diskuse. Hostem debaty byl Michal Maňhal z Odboru životního 
prostředí Městkého úřadu v Písku. Chceme vám nabídnout hlavní myšlenky 
obou dokumentů i následného rozhovoru. 

•	není	potřeba	na	nic	čekat	–	každý	z nás	může	
někde přiložit ruku k  dílu, např. pomoci s  vý-
sadbou stromů, s  jejich zaléváním, s  drobnými 
opatřeními na vlastním domě či zahradě tak, 
abychom lépe využívali dešťovou vodu a zabráni-
li jejímu rychlému odtékání,
•	každá	obec	může	na	svých	pozemcích	zavá-

dět jednotlivá opatření, ať už na zemědělské půdě 
nebo na pozemcích a objektech přímo v obci,
•	 jednotliví	 zemědělci	 se	mohou	 rozhodnout	

udělat maximum, co je v  jejich silách, pro lepší 
hospodaření s půdou a vodou na pozemcích, kte-
ré obhospodařují,
•	stát	ale	také	musí	přijít	s pobídkami,	dotační	

politikou a  dalšími opatřeními, které pomohou 
zemědělcům hospodařit citlivěji a nedoplácet na 
tato opatření ze svého,
•	potřebujeme	strategická	opatření	jednotlivých	

ministerstev a příp.dalších donátorů, které usnad-
ní obnovu hospodaření na malých výměrách,
•	politici	mohou	prosazovat	zákony,	které	bu-

dou ukládat určité zacházení se zemědělskou 
i lesní půdou a s vodou v krajině,
•	 jako	občané	a voliči	můžeme	dávat	své	hla-

sy těm politikům, pro které bude ochrana vody 
a půdy prioritou a kteří ukáží, že se o krajinu umí 
a budou starat.

ať se na tento seznam podíváme z  kterékoli 
strany, je zřejmé, že změna nastane ve chvíli, kdy 
pro většinu z nás bude zdravá krajina prioritou.

Můžeme začít hned. Každý dobrý počin přine-
se dva pozitivní výsledky – zaprvé zadrží nějaké 
množství potřebné vody a zadruhé bude sloužit 
jako inspirace – napomůže tomu, že ochranu 
vody a  půdy budeme vnímat čím dál tím více 
jako samozřejmou. 

Jsme rádi, že můžeme uvést několik příkladů 
přímo z našeho města. O některých nás informo-
vala místostarostka Ing. arch. Petra Trambová: 
„Zadržováním dešťové vody se vážně zabýváme 
při plánování projektů pro město už asi rok. Prv-
ní vlaštovkou by měla být Zeyerova ulice, která se 
bude realizovat příští rok. Ustoupili jsme od budo-
vání dešťové kanalizace a  místo toho řešíme, jak 
nejlépe zadržet dešťovou vodu v  místě, aby hned 
neodtekla do řeky a mohli jsme ji využít pro záliv-
ku nové trvalkové výsadby a také stromů. To jsou 
projekty ve městě. Ve volné krajině už jsme si také 
odsouhlasili nová pravidla pro pachty zemědělské 
půdy, které by měly být v souladu s novými trendy 
v ochraně krajiny – menší pozemky, dělení alejemi 
a mezemi, vhodné druhy plodin, atd.“

Michal Maňhal výčet ještě doplnil: „V roce 2013 
nechalo město Písek, prostřednictvím odboru 

Dokončení na str. 14

KŘíŽOvKA PRO RADOsT

jeDNa MORaVsKÁ Na aKtuÁlNÍ tÉMa:
Mařko, na Nově teď zrovna říkali, že desinfekce na ruce jde vyrobit i ze slivovice! Tož... (dokončení v tajence)
vyluštění nám neposílejte, luštíme jen pro radost a zkrácení chvíle :-).

PUBlICIsTIKA
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Choreografii k tradičnímu flashmobu si letos při-
pravil lektor Place 4 People, držitel ceny Thálie, 
vítěz Stardance a sólista Pražského komorního 
baletu dominik Vodička. Celý flashmob najdete 
na www.mezinarodnidentance.cz. Tanec se naučíte, 
natočíte se a vzniklé video odešlete. Pořadatelé této 
akce poté udělají z těchto videí jedno společné, 
na kterém budeme tančit všichni z celé České 
republiky společně. a přesně o tom den tance je: 
TaNEC SPOJUJE. 

Je nám moc líto, že se jako v předešlých letech 
nemůžeme potkat osobně v  Palackého sadech 
a  společně s  Gabrielou Kroutilovou a  Tamarou 
Houdkovou pod záštitou Centra kultury města 
Písku se tento taneček naučit a zatančit, podívat 
se, jak tančí ostatní... Setkat se osobně...

T–dance si na tento den také připravuje ma-
ličký program, kterým se pokusí protančit se až 

k vám do vašich domovů. Celý program se bude 
odehrávat na kanále T–Dance tančí online – Ga-
briela Kroutilová, o kterém jsme vás informovali 
v minulém čísle Píseckého světa. 

V tuto chvíli je na youtube nahráno přes 50 ta-
nečních videí pro děti od 3 let (přehledný taneč-
ní list je také na www.t-dance.cz). T–dance dne 
29. dubna nahraje dvě ze svých pohádek – a  to 
úplně první O  zatoulané vločce a  jako druhou 
Malou čarodějnici. dále bude k vidění, jak děti 
z T–dance tančí doma, fotky a videa z projektu 
Písek v tanci a určitě se objeví i nějaká taneční 
choreografie od Rozálie Zborníkové a  Gabriely 
Kroutilové. 

„Tanec spojuje a snad se internetová síť rozvlní 
až k vám domů a společně si vytvoříme památeční 
video, jak se slavilo, když se ven nesmělo,“ vzkazu-
je Gábina kroutilová z T–dance.          -RED-

v loňském roce překazilo den tance počasí, letos se o to pokouší COvID–19. 
Naštěstí tančit se dá všude a proto ve středu 29. dubna tančeme společně 
a pokusme se roztančit nejen naše domovy, ale především internet a oslavit 
tak MEZINáRODNí DEN TANCE!

Oslava Mezinárodního dne tance s T–Dance 
aneb Roztančeme společně domov i internet

Foto Jana Pecholtová

Nadále se věnujeme přípravám Sladovny a všech 
výstav na znovuotevření. Probíhá mnoho změn 
a vylepšení v oblíbených stálých výstavách.

Pracujeme také na realizaci animačního studia, 
které se bude otevírat v příštím roce. V souvislosti 
s tímto tématem jsme připravili video s animova-
nou instruktáží pro děti i dospělé. Najdete ho na 
Facebooku i na YouTube kanálu Sladovny.

sladovna zve: Naučte se doma animovat 
a zapojte se do výtvarné soutěže

Můžete se díky němu naučit animovat doma 
za použití pár věcí a  své fantazie. Podělte se pak 
s námi o svá videa, vaše animátorské začátky! Po-
sílat je můžete přes Úschovnu (www.uschovna.cz) 
na adresu tomas.novotny@sladovna.cz.

Video vzniklo v  rámci rakousko-české spolu-
práce v  projektu animation now, za podpory 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

výTvARNá sOUTěŽ o pastelky
ve spolupráci s firmou koh–i–noor jsme také 
vyhlásili výtvarnou soutěž.  Vyzvěte děti, ať vytvoří 
cokoliv na téma MRaVENIŠTĚ. Mohou malovat, 
modelovat, lepit, stříhat, prostě cokoliv. Fantazii se 
meze nekladou a my to necháme plně na dětské 
fantazii, jakým způsobem soutěžní úkol splní. 

Finální dílo nám pošlete vyfocené e–mailem na 
info@sladovna.cz, připište jméno, příjmení a věk 
dětí. Tři nejoriginálnější nápady od nás dosta-
nou dřevěný kufřík plný pastelek od Koh–i–noor 
Hardt muth CZ v  hodnotě 1400,- korun a  rodin-
nou vstupenku do Sladovny. Soutěž končí 27. 
dubna ve 20 hodin, poté vyhlásíme vítěze.

HaNa TaLÁčKOVÁ, sladovna Písek

v uzavřené písecké sladovně sice utichlo radostné výskání a neustálé hemžení 
dětí, ale nezahálíme a na děti stále myslíme – a vymýšlíme, jak nejlépe tento 
čas využít... 

Věra Martinová vydala po devíti letech nové album 
s názvem Meritum. Jedná se o nahrávku, která 
platí za jedno z letošních nejlepších alb v tomto 

Nové termíny: věra Martinová snad 
zazáří v září, Felix Holzmann se vrací v říjnu

žánru a vy si všech jedenáct nových písní můžete 
poslechnout v divadle Fráni Šrámka. a nejen to, 
nebudou chybět ani ostatní známé hity této oblí-
bené zpěvačky, která v letošním roce slaví jubilejní 
výročí svého narození. 

Exklusivní koncertní turné s  kapelou, které 
mělo mít v  Písku zastávku 22. dubna, se bude 
konat v novém termínu 9. září. Zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti.

včera, dnes a zítra 
Pro ojedinělý celovečerní program Včera, dnes a zí-
tra aneb Felix Holzmann se vrací se nám podařilo 
zajistit náhradní termín na 27. října. Nové scénky 
nabízí to nejlepší z Holzmannova celoživotního 
díla a představení můžeme pojmout jako průřez 
jeho kariérou. 

Tento zábavný pořad je poctou legendárnímu 
komikovi a  jeho nestárnoucímu humoru. Oblí-

benou dvojici Felix Holzmann a  František Bu-
dín nahrazují nová jména - herec, bavič a imitá-
tor david Šír a herec a moderátor Miroslav Reil, 
kteří obdrželi povolení a  propůjčení autorských 
práv od rodiny Felixe Holzmanna. Vstupenky 
zakoupené na původní termín 8. dubna budou 
platit i na nové představení 27. října.          -CK-

Krajina v tísni – sucho 
jako varovně vztyčený prst 

životního prostředí zpracovat ornitologicko – kra-
jinářskou studii s  názvem Podpora vybraných 
chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v ho-
nitbě Dobešice. Z  této studie vzešel návrh na re-
alizaci celkem dvaceti krajinných prvků (zejména 
remízů a alejí) na pozemcích ve vlastnictví města 
Písku. Založení třech remízů a jedné aleje již bylo 
realizováno. Založení dalších krajinných prvků 
navržených ve studii se plánuje v  dalších letech. 
V letošním roce počítá odbor životního prostředí se 
založením dvou remízů. Tato opatření mají za cíl 
zvýšit druhovou rozmanitost v  krajině, mají při-
spět k její fragmentaci, všechna tato opatření mají 
zároveň protierozní charakter a tím že při sázení 
výsadeb se účastní studenti píseckých škol, je zde 
také důležitý význam vzdělávací.

V roce 2016 získalo město Písek dotaci na studii 
odtokových poměrů na významných vodních to-
cích Mehelnický potok a Jiher. Součástí studie bylo 
navržení možných opatření, sloužících ke zmírnění 
dopadů jak povodní, tak sucha. Město Písek se již 
realizací některých navržených opatření zabývá.

Návrh přílohy k  pachtovním smlouvám, před-
ložený odborem životního prostředí zastupitelstvu 
města ke schválení se týká zásad správné zeměděl-
ské praxe na pozemcích ve vlastnictví města Písku. 
Hned v prvním článku této přílohy je uvedeno, že 
pachtýř je povinen na předmětném pozemku hos-
podařit s péčí řádného hospodáře, což znamená, že 
pozemek bude po uplynutí doby pachtu vykazovat 
obdobné nebo lepší fyzikální, chemické a  biolo-
gické vlastnosti půdy. V dalších článcích jsou pak 

rozepsány konkrétní podmínky pachtu. Je zde ku-
příkladu uvedeno jak hospodařit na půdních blo-
cích v blízkosti vodních toků, v blízkosti stanovišť 
včelstev, jaká opatření je nutné provádět na orné 
půdě s určitým sklonem terénu, tak aby nedochá-
zelo k erozi půdy a tudíž k nevratnému znehodno-
cování její bonity, dále je zde uvedeno jak zachovat 
podíl organických složek v půdě, atd. Změna pach-
tovních podmínek má za cíl jednak skutečně ochrá-
nit půdu na pozemcích ve vlastnictví města, krajin-
né prvky a další zranitelné části přírody při běžné 
zemědělské praxi a  jednak může také posloužit 
jako určitý vzor pro další vlastníky půdy, jak mají 
o půdu, kterou třeba zdědili po předcích pečovat, 
i když na ní zrovna nehospodaří a jak komuniko-
vat se zemědělci, jímž tuto půdu pronajímají.

Při spolupráci odboru životního prostředí s ob-
čanskými spolky jako je Voda a zeleň, Šemík či Sá-
zíme stromy dochází k  výsadbám stromořadí na 
pozemcích města a v současné době probíhají jed-
nání o dalších návrzích,“ dodal Michal Maňhal.

Poslední měsíc si téměř nevšímáme ničeho ji-
ného než koronaviru. Boji s  ním jsme ochotni 
obětovat mnoho svých sil, prostředků i  svobod. 
Sucho ale bude mnohem horší. Možná je nejvyš-
ší čas využít této vlny kolektivní zodpovědnosti, 
odhodlání a spolupráce, abychom se s ním popa-
sovali.

„Ze zemědělství se stal průmysl. A  víceméně 
jakýkoli strom, jakákoli mez se této technice ple-
te do cesty. Je velké dilema, jak zemědělce donutit 

k  tomu, že velká technika je špatná, že bychom 
ji měli odložit a  vrátit se o  něco zpět… Bohužel 
v roce 1948 nastal obrovský reset mozků lidí. Tím, 
že se rozryly meze, byly zlikvidovány vztahy nejen 
mezi lidmi, ale také staleté vztahy k půdě… Nyní 
máme v podstatě jen dvě cesty. Buď poslechneme 
varování ve formě sucha, nebo zhoršování stavu 
půdy – a upravíme obří lány, aby bylo možné pěs-
tovat čisté a zdravé potraviny. A současně zachy-
tit maximum vody – v  podstatě vytvoříme nový 
model zemědělství. Nebo tato varování neposlech-
neme a  dojdeme až k  něčemu podobnému, jako 
třeba kdysi v Mezopotámii a jinde – že půdu zničí-
me a pak začneme umírat hlady.“ rNdr. Oldřich 
vacek, Csc. 

dokumenty jsou stále ke zhlédnutí: 
bit.ly/2yBJelE
bit.ly/357q9Et 
Citovaný rozhovor s dr. Vackem:
bit.ly/3aw3enb

KaTEŘiNa sLaBOVÁ
Použité záběry z filmu Krajina v tísni

Dokončení ze str. 13
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antonín Beneš z plzeňské expozitury několik let 
zkoumal hradiště z přelomu starší a střední doby 
bronzové nad řekou Otavou u Vrcovic. V Oboře 
u Protivína kompletně prokopal dvě halštatské 
mohyly, které se ocitly na trase plánovaného sil-
ničního obchvatu městem. Jiné mohyly prozkou-
mal u dobešic, u Putimi laténské sídliště a přímo 
v Písku u cihelny pod Hradištěm osadu ze střední 
doby bronzové. V šedesátých letech instaloval 
v píseckém muzeu expozici věnovanou pravěku 
a ranému středověku regionu.

V  plzeňské expozituře pracoval také Peter 
Braun. Spolu jsme u  Topělce provedli výzkum 
velkého pohřebiště z mladší doby bronzové a na 
protilehlém svahu údolí žlabovitého objektu 
z  pozdní doby bronzové. Zkoumali jsme také 
torzo středobronzové mohyly s dodatečným hal-
štatským pohřbem, protnuté meliorační rýhou 
u  Krašovic, a  keltské sídliště na staveništi tep-
lárny u Písku. Peter ještě sondoval na pravěkém 
hradišti na Hradišťském vrchu.

Pavel Břicháček zkoumal milevský premonst-
rátský klášter a záchranný výzkum uskutečnil na 
hradě Orlíku. Svoji pozornost také věnoval pra-
věkým nálezům pod hradem Zvíkovem.

důležité poznatky o  podobě jedné ze dvou 
bran keltského oppida u Nevězic získal při svém 
výzkumu Petr drda.

dagmar dreslerová pořídila přehled archeo-
logických lokalit na severním Prácheňsku a son-
dovala na hradišti u Bud. U sousedních Rakovic 
pak zkoumala keltské čtyřúhelníkové ohrazení.

Tomáš durdík, 
velký znalec hradů, 
zkoumal písecký 
hrad. Kromě něho 
se detailně věnoval 
hradům Myšenci, 
Orlíku, Protivínu, 
Újezdci a Zvíkovu.

ladislav Hájek 
vypracoval studii 
o  jihočeských nále-
zech ze starší doby 
bronzové. V  lese 
Boru u  Protivína 

pak provedl výzkum jedné mohyly z mladší doby 
bronzové, ohrožené stavbou lesní školky.

antonín Hejna na území, které mělo být za-
topeno po napuštění Orlické přehrady, zkoumal 
podhradí Zvíkova a Červenou nad Vltavou. 

libu še Horáková Jansová prozkoumala v mi-
levské části okresu u  Blehova – Zbislavi zbytky 

halštatské mohyly s pohřbem na patrně dvouko-
lovém voze.

Písecký rodák Jaroslav kudrnáč provedl v Pís-
ku první výzkum středověkého mlýna na zla-
tou rudu v Čechách. Zkoumal i polohu dalšího 
zlatorudného mlýna u  jezu pod Svatotrojickým 
hřbitovem, zlatodoly Havírky v Píseckých horách 
a přímo v Písku gotický most a hrad. V muzeu je 
autorem expozice Zlato v Pootaví. 

Právník a  archeolog Mojmír Mazálek vedl 
výzkum osad ze starší a  střední doby kamenné 
u  rybníka Řežabince na katastru Putimi. Před-
časné úmrtí mu znemožnilo slibně započaté vý-
sledky dokončit.

Jan Michálek v  desetiletí, kdy byl zaměstnán 
v  plzeňské expozituře archeologického ústavu, 
se na Písecku věnoval zejména povrchovým sbě-
rům a lokalizaci mohylových pohřebišť. Na hradě 
Zvíkově prozkoumal laténský objekt a spolu jsme 
uskutečnili výzkum mohyl u Oldřichova a u To-
pělce dvou naorávaných knovízských hrobů a ob-
jektu z 13. století. 

Na halštatském kultovním místě na vrchu Bur-
kováku u Nemějic sondoval již v roce 1947 Miloš 
Šolle.

V  loňském roce zesnulý Slavomil vencl na 
lokalitách z doby kamenné u rybníka Řežabince 

100 let Archeologického 
ústavu a výzkum Písecka

u Putimi a Lhoty u Kestřan položil několik sond 
a  spolu jsme publikovali nálezy kamenných ná-
strojů ze sídliště z pozdního paleolitu u soutoku 
Blanice s Otavou a mezolitickou rytinu od Putimi.

drobnějšími terénními akcemi se na archeo-
logickém výzkumu Písecka podíleli i  další pra-
covníci archeologického ústavu, například He-
lena Pokorná, květoslava reichertová, alena 
rybová, eva Soudská, karel Slepička či roman 
křivánek. Z  přehledu je patrný nezanedbatelný 
podíl archeologického ústavu na záchraně ar-
cheologických památek a objasňování naší minu-
losti v Písku a okolí.

JiŘí FRÖHLiCH, archeolog

v loňském roce oslavil Archeologický ústav v Praze sto let svého trvání. 
Založen byl 12. listopadu 1919 pod názvem státní archeologický ústav a jeho 
pracovníci se od roku 1947 významně podílejí také na archeologickém 
výzkumu Písecka.

Prof. Tomáš Durdík

PhDr. Antonín Beneš (vlevo) se svými spolupracovníky

PhDr. Jaroslav Kudrnáč, CSc.

V Centru kultury města Písek jsme na duben na-
plánovali mnoho akcí, které však z důvodu korona-
virové pandemie nemůžeme zrealizovat. Podařilo 
se nám většinu akcí přesunout na nové termíny. 

v sobotu 18. dubna se měl v kulturním domě 
konat oblíbený Fler Jarmark. Nebojte se, ne-
přijdete o  něj, proběhne v  náhradním termínu 
12. září. „Když jsem v roce 2016 přivedla k životu 
myšlenku Fler jarmarku chtěla jsem, aby vznikl 
inspirativní den, ve kterém si budu moci koupit 

Fler Jarmark: těšíme se 
se všemi na viděnou v září!

originální zboží, něco vyzkoušet – naučit a  třeba 
načerpat inspiraci pro vlastní tvorbu,“ popisuje 
Martina Měřičková, které se každoročně daří 
zvát na tento písecký svátek kreativity i nové tvá-
ře. Těšíme se v září na viděnou.        -CK-

Prácheňské muzeum se těší
na znovuotevření v květnu

Nyní kurátoři v muzeu intenzivně pracují na pro-
dloužení dvou velkých aktuálních výstav, což jsou 
Sudoměř 1420 a právě ony Psací stoly slavných. 
Není to práce nikterak jednoduchá, protože vzhle-
dem k unikátnosti některých exponátů – třeba husit-
ských pavéz zapůjčených z Národního muzea v Praze 
– jsou výpůjčky domlouvány na den a mnohdy 
i několik let dopředu. Zatím se však zdá, že jednání 
dopadnou v obou případech dobře a návštěvníci se 
tak budou moci seznámit s podorobnostmi o legen-
dární husitské bitvě i s nábytkem nejznámějších 
postav našich dějin minimálně až do 21. června. 

Na prodloužení krátkodobých expozic však 
doplatí další původně plánované výstavy. Změ-
ny v  programu nejvíce zasáhly představy kurá-
torky výtvarných sbírek Martiny Měřičkové. 
„Návštěvníci přijdou o  kolektivní výstavu členů 
Umělecké besedy a S.Č.U.G. Hollar s názvem sto-
py v Písku, která byla připravována ve spoluprá-
ci s paní Janou Budíkovou. V Malých výstavních 
síních pak měla představit svoji grafickou tvorbu 
Milly Janatková na výstavě Hluboko v  krajině,“ 
popisuje písecká historička umění. Ta měla záro-
veň na starosti přípravu Výstavy jednoho dne, na 

Díky výstavě Psací stoly slavných, která se od 1. března koná v Galerii 
Prácheňského muzea, nebylo nikdy dříve v muzejních prostorách tolik 
vhodných míst na spisování historických či jiných textů. U stolů však nikdo 
nesedí a i ostatní části muzea zejí povětšinou prázdnotou. Již déle než měsíc 
uzavřená instituce však nyní alespoň tuší, kdy by mohla první návštěvníky 
opět pozvat do svých expozic – tím dnem by mohlo být úterý 26. května.

které chtěla v muzeu přivítat Jaroslava Joe Hübla 
s cyklem fotek erotikon. I tato kulturní událost 
se tedy odkládá.

Stejně tak musel upravit svůj plán kurátor Jan 
kotalík. Ten na měsíc květen připravoval vý-
stavu píseckého básníka Milana Prince. Zná-
mý textař rockových písní se však tentokrát měl 
představit ve zcela jiné roli. „Jako autora výtvar-
ných fotografií ho zná pouze menší okruh lidí, pro-
to byl „premiérový“ výstavní soubor pro muzeum 
sestavován s pečlivostí a rozmyslem v předstihu již 
nějaký čas. Bohužel nastalá situace zmařila snahy 
jeho i pracovníků Prácheňského muzea a výstava 
s  názvem Ve vteřině v  daném termínu otevřena 
nebude,“ lituje Jan kotalík.

Změny zasáhly i  Památník města Protivína. 
Vždy tradičně přesně 1. května se otevíraly jeho 
brány a na první návštěvníky čekaly nejenom stá-
lé expozice, ale i historická, výtvarná či nejčastěji 
přírodopisná výstava. V letošním roce se měli zá-
jemci seznámit s  lazaretem, který za I. světové 
války fungoval na protivínském zámku. Kurá-
toři Bohumír Bernášek a Jan Kouba však i kvůli 
dlouhodobě zavřeným archivům odložili výstavu 
na příští rok. Od 26. května se tak návštěvníci 
budou moci potěšit s  fotografiemi řežabinecké 
fauny a  flory, kterou připraví ornitolog muzea 
Jiří Šebestian.

VašE PRÁCHEňsKé MUZEUM

Výstava Psací stoly slavných se s největší 
pravděpodobností prodlouží až do 21. června, 

foto Václava Komasová

Výstava fotografií Milana Prince se v květnu v muzeu bohužel neuskuteční, foto Milan Princ

HIsTORIE
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Frank Bold: bezplatné rady, 
jak řešit dopady pandemie

Je možné, aby zaměstnavatel zpětně 
snížil mzdu, když nám to ještě daný 
měsíc oznámí?

Je-li mzda určena zaměstnavatelem mzdovým 
výměrem (tedy nikoliv přímo v pracovní smlouvě), 
má zaměstnavatel právo tento mzdový výměr měnit. 
Tato změna má však určitá pravidla. Mzda musí být 
sjednána, stanovena nebo určena před začátkem 
výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. 
Jinými slovy, pokud zaměstnanec v březnu vyko-
nával práci, náleží mu za tuto práci odměna, která 
byla sjednána, resp. určena původním mzdovým 
výměrem. Navíc zaměstnavatel je povinen oznámit 
písemně změnu mzdového výměru, a to nejpozději 
v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Z výše uvedeného lze dovodit, že změna mzdo-
vého výměru může působit pouze do budoucna. 
Změna mzdy může nastat nejdříve dnem změny 
mzdového výměru, v  žádném případě nemůže 
působit nazpět.

Pokud je mzda uvedena přímo ve smlouvě, 
není zaměstnavatel oprávněn mzdu jednostran-
ně měnit. V takovém případě by zaměstnanec se 
změnou musel souhlasit.

Mohu mít v souvislosti s nutností 
uzavřít provozovnu nárok na plnění 
od své pojišťovny?

Záleží na tom, jaké pojištění máte sjednáno. Ty-
picky mohou být škody v obdobných situacích 
kryty pojištěním přerušení provozu. Vždy však 
bude záležet na konkrétních pojistných podmín-

kách, výlukách a případných pojistných doložkách. 
Pokud jste si pojištění sjednali prostřednictvím 
pojišťovacího makléře, doporučujeme vám, abys-
te se s ním spojili a prověřili, zda vaše pojištění 
vzniklou situaci kryje.

Mám nabídku na pomoc od osoby, 
která je podezřelá nebo po mě chce 
peníze či podpis. Co mám dělat?

V krizi, jako je tato, se bohužel neprojevuje pouze 
solidarita, nýbrž i snaha takzvaných „šmejdů“ na 
situaci vydělat. Podvodní prodejci začali cílit na 
seniory a nabízí jim nevýhodné smlouvy na dodávky 
např. energií oproti podpisu, přičemž svůj cíl ka-
muflují například nabídkou roušky zdarma. Osobě 
darují roušku výměnou za podpis, který je však ve 
skutečnosti podpisem jiné smlouvy. Někteří se také 
mohou podvodně vydávat za představitele obce apod.

doporučujeme proto dávat si pozor, s  těmito 
osobami se nebavit a  nic cizím osobám nepo-
depisovat. Nebojte se zavolat svým příbuzným 
či blízkým a  požádat je o  radu, pokud si nejste 
jistí. Jestliže potřebujete pomoc od obce, obraťte 
se přímo na ni sami.

Může aktuální stav ovlivnit veřejné 
zakázky?

Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s pan-
demií koronaviru byl vyhlášen tzv. kvalifikovaný 
krizový stav (nouzový stav) dle krizového zákona.
Při vyhlášení nouzového stavu je možné při pořizo-
vání nezbytných dodávek, služeb nebo i stavebních 
prací uvažovat o využití výjimky z povinnosti 
realizovat standardní zadávací řízení dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek dle § 29 písm. c). 
Tento postup může být v krizových situacích esen-
ciální pro zajištění zájmů a bezpečnosti občanů 
a infrastruktury státu.

Jak je to s možností konání voleb?
V období karantény vyhlášené pro celé území ČR 
není možné volby konat. Po dobu jejího trvání jsou 
tak veškeré volby odloženy. V období mírnějších 
omezení se volby uskuteční ve stanovených termí-
nech. Ve volebních místnostech by však měla být 
dodržována určitá preventivní opatření:
•	 Voliči čekající na hlasování by měli udržovat 

přiměřené rozestupy.
•	 Volební komise by měla zajistit očištění a dez-

infekci prostor pro úpravu hlasovacích lístků 
a psacích potřeb v tomto prostoru.

•	 Kde je to možné, měly by se ponechávat ote-
vřené dveře, popřípadě by se mělo opakovaně 
provádět očištění a dezinfekce klik.

OSOBNí karaNTéNa: Pokud se nacházíte 
v karanténě, jedná se o překážku výkonu práva 
volit. Nesmíte se dostavit do volební místnosti ani 
nemůžete hlasovat do přenosné volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky ve 
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociál-
ních služeb: Členové okrskové volební komise 
jsou oprávněni přijít za voličem do zdravotnického 
zařízení nebo zařízení sociálních služeb na jeho 
žádost. Na přítomnost členů komise se nevztahuje 
zákaz návštěv v těchto zařízeních, neboť se jedná 
o výkon státní správy za účelem realizace aktivního 
volebního práva.

Zpracováno podle PORaDNY ON-LiNE 
koronavirus.frankbold.org
ZDENKa JELENOVÁ

Už potřetí pokračujeme v seriálu otázek a odpovědí k problematice současné 
pandemické situace. Právníci z organizace Frank Bold provozují bezplatnou 
právní poradnu, v níž najdete desítky odpovědí na nejčastější právní otázky 
relevantní pro občany, podnikatele, obce i státní správu. všechny odpovědi 
najdete na koronavirus.frankbold.org, kde můžete pokládat i další dotazy.

AKTUálNí PORADNA

Chybějící pozdravy 
nahradit neumíme

Pozdrav (od zdraviti tj. přát zdraví) je projev úcty, 
přátelství a dobrých úmyslů, který se děje ritualizo-
vaným gestem a nebo slovy. Lidé se zdraví při setkání 
i při loučení a často přitom vyjadřují přání, aby 
druhý „žil“, zůstal zdráv. Lidský pozdrav odpovídá 
usmiřovacím gestům.

Podání ruky, políbení, objetí, úklona. Každá 
kultura si časem vypěstovala vlastní způsob, jak 
pozdravit nebo jak se rozloučit. Při setkání dvou 
neznámých lidí hraje pozdrav velmi důležitou 
roli. Může pozitivně, ale i negativně ovlivnit spo-
lečenský život člověka, pomoci mu k úspěchu, nebo 
přinést neúspěch. Rituální funkce pozdravu je pro 
udržení společenského postavení významnější než 
představení při prvním setkání. Za život pozdraví 
člověk průměrně více než třistatisíckrát, což před-
stavuje celkem sto devadesát hodin.

Původ pozdravu je nejistý. Podle expertů mohl 
být prvním neuvědomělým pozdravem stisk hor-
ních končetin dvou australopitéků, kteří chtěli je-
den druhému ukázat, že nejsou ozbrojeni. Pokojné 
gesto spočívající v  napřažené prázdné dlani kon-
trastuje s výhružnými gesty, jako třeba ruka sevře-
ná v pěst nebo vyceněné zuby. 

Každá světová kultura si vytvořila vlastní způ-
sob pozdravu. Setkají-li se v Japonsku dva muži na 
ulici, rozepnou kabáty a pak sejmou klobouky. Je 
to pozůstatek z dob, kdy tak dokazovali, že nejsou 
ozbrojeni. Obyvatelé Nové Guineie vítají cizince 

s  hlavou pokrytou břečťanovými listy, které jsou 
místními symbolem přátelství.

Nejběžnějším světovým pozdravem je podání 
ruky. Při pozdravu hraje roli i vzdálenost. Existuje 
mnoho různých pozdravů – verbálních i neverbál-
ních. Mezi české verbální pozdravy patří v závis-
losti na denní době: Dobré ráno, dobré jitro, dobré 
odpoledne, dobrý večer a  dobrou noc. Obecným 
pozdravem je: „Dobrý den“. Jsou i pozdravy nefor-
mální jako např. Ahoj, čau, zdravíčko, brýtro. Na-
zdar – sokolský a skautský, Skol – lyžařský, Zdař 
Bůh – hornický, Lovci zdar – myslivecký, Petrův 
zdar – rybářský, Pán s  Vámi, Pozdrav Pán Bůh 
– křesťanský atd. Mezi nejběžnější neverbální po-
zdravy patří: podání ruky, mávání, objetí, polibek, 
salutování, kývnutí či smekání pokrývky hlavy.

Proč tak dlouhý úvod o  tom, co všichni dobře 
znáte? Každé ráno po probuzení si pustím rádio 
na stanici ČR 2. Není dne, aby se v situaci po vy-
hlášení nouzového stavu zaviněného koronavirem 
reportéři neptali svých hostů, o co je nouzový stav 
připravil nebo co jim dal. Odpovědi jsou různé, 
od pozitivních až vyloženě negativních. Když jsem 
tuto relaci slyšel již poněkolikáté, nedalo mi to, 
abych se na těmito otázkami nezamyslel. A k jaké-
mu poznání jsem dospěl?

Chybí mi hodně a  možná i  nejvíce neverbál-
ní a především verbální pozdravy. Stává se mi, že 
některé lidi pod rouškou na spodní části obličeje 

a v zimě s čepicí či kloboukem na hlavě ani nepo-
znávám a na jejich pozdrav slušně odpovídám, aniž 
bych mnohokrát věděl, o koho jde. Někdy zase po-
zdravím první já a na udiveném pohledu poznám, 
že mne dotyčný(á) vůbec nepoznal(a). Má-li někdo 
na očích brýle, pak jeho identifikace je skoro ne-
možná. Přes roušku nevím, jestli se dotyčný usmí-
vá, nebo mračí. U neverbálních pozdravů je to ještě 
horší. Ruku si nelze podat, obejmout se nesmíme 
nebo bojíme, políbení vůbec nepadá v úvahu, a tak 
proneseme jen pár slov a  většinou se rozcházíme 
bez radostnějších emocí. Zjistil jsem, že pozdravy 
a především pozdravy neverbální mi chybí nejvíce. 
Vše ostatní mohu oželet nebo nahradit.

ZDENěK BENEš

PUBlICIsTIKA

Po rozsáhlé rekonstrukci 
celé budovy  přivítá v září 
11. MŠ na Hradišti  do 
nově vybavených prostor 
nábytkem a didaktickými 
pomůckami o 16 dětí 2 až 

3 letých více. MŠ nabízí rodičům a dětem vybudo-
vané 3 třídy se stávajícím i novým pedagogickým 
personálem.

11. MaTEŘSKÁ ŠKOLa je v  současné době 
nejmoderněji vybavená školka v  Písku. děti 
se mohou těšit na exkluzivní hračky a  výuko-

Mateřinka na Hradišti 
od září v novém kabátě!

vě interaktivní koutky. Příkladem školka uvádí 
hudební koutek s  různými hudebními nástroji, 
technikou – ukulele, zvonkohry... Školní zahra-
da projde během letních prázdnin revitalizací ze-
leně a zřízením nových environmentálních prv-
ků. Paní učitelky budou dětem předávat přímý 
kontakt s přírodou. 

Slavnostní otevření nového pavilonu mateř-
ské školy proběhne hned, jak to bude možné po 
ukončení současných opatření. 

Na co se mohou vaše děti těšit?
•	 Skvělý personál 
•	 Příroda, kam se podíváš – louka, les, pole, řeka 
•	 Interaktivní pomůcky a hračky 
•	 Spolupráci s Osadním výborem a TJ Hradiště 
•	 aktivní spolupráce s rodiči „Veselá školka“ 
•	 Projektové dny na Farmě „Hůrka“ 

 Srdečně Vás Zveme k zápisu do MŠ, který se 
uskuteční 6. – 7. května. „S úsměvem si pojďme 
hrát, společně svět poznávat

Další info: www.zstylova.cz/aktualne/aktuali-
ty-11-ms/

Epidemie a nečekaná smrt provázejí lidstvo odnepaměti... Bernt Notke (1440–1509): Tanec smrti, kostel sv. Mikuláše v Tallinu. Foto Wikipedia Commons

Václav Veverka – www.kreslenyvtip.cz Václav Veverka – www.kreslenyvtip.cz
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8. 4. kristýně Hvězdové, Skočice, 
 dcera Nella Pečená 
8. 4. Janě Benákové, Hodkov, 
 syn eduard Benák 
10. 4. lucii Huckové, Vodňany, 
 dcera Gabriela Hucková 
11. 4. Zdeňce Bartákové, Písek, 
 syn Matyáš Barták 
13. 4. Zdeňce lešákové, Strakonice, 
 syn lukáš Peterka 
13. 4. Bc. lucii Svachové, Vlachovo Březí, 
 syn david kováč 
1 4. 4. lence Svobodové, Písek, 
 syn Jan Svoboda 
1 4. 4. Martině Podškubkové, Písek, 
 dcera Nikola Podškubková 
1 4. 4. Haně Malíkové, Vimperk, 
 syn Jiří dolejší 
15. 4. anně Tiché, Písek, 
 syn Bartoloměj Tichý 
15. 4. Nikol Borkovcové, Milevsko, 
 syn Samuel alex Borkovec
17. 4. lence Patkové, Milevsko, 
 syn luboš Patek 
17. 4. Martině Štěpánkové, Písek, 
 dcera anna Štěpánková 

Zemřeli:
Pohřební služba Foitová – vrba

7. 4. ludmila englová, Písek, 97 let
14. 4. Miloslav vokat, Mirotice, 65 let
14. 4. emilie kováříková, Písek, 92 let
15. 4. Jiří Šiller, Písek, 73 let
15. 4. Jiří kroh, Písek, 78 let 
20. 4. Zdenka Řeháčková, Písek, 94 let

Pohřební služba Habich
4. 4. anna Žáková, Nevězice, 83 let
4. 4. Jaroslav Zobal, Písek, 93 let
6. 4. Zdeňka Hlavienková,Protivín, 68 let
8. 4. karel Myslík, Písek, 87 let
8. 4. antonie kafková, Kestřany, 94 let
8. 4. Miroslava Janů, České Budějovice, 95 let
12. 4. Petr Mareš,Boudy, 67 let
13. 4. václav Buchtele, Ražice, 80 let
12. 4. eva Haiklová, Protivín, 68 let
11. 4. Miroslav Habich, Písek, 66 let
18. 4. Jaroslav leipner, Písek, 75 let

Pohřební služba Městské služby Písek
13. 4. Božena Mikešová, Květušín, 88 let
17. 4. Ing. Milan Hábel, Písek, 73 let

17. 4. Janě Šuhajové, Č. Budějovice, 
 dcera eliška Šuhajová 
17. 4. Martině Trojanové, Radomyšl, 
 syn lukáš Trojan 
18. 4. Christině krejčí, dubí Hora, 
 syn Teodor krejčí 
17. 4. Mileně Šarközyové, Písek, 
 dcera leyla Šarközyová
18. 4.  Ing. karolíně Filipové, dražičky, 
 syn Janek Filip 
18. 4. lence Zbořilové, Ořechov, 
 dcera anna Zbořilová 
18. 4. Petře lívancové, Nosetín, 
 syn Filip lívanec 
18. 4. Ing. adéle veselé, Bechyně, 
 dcera Zorka veselá 
20. 4. kristýně Jíchové, Blatná, 
 syn Jakub Jícha 
20. 4. kamile Severové, Strakonice, 
 dcera Stela Zavadzáková 
20. 4. Ing. kateřině austerhuber, Tábor, 
 syn Max austerhuber 
20. 4. lucii Pavlíkové, Písek, 
 syn Jan Pavlík 
21. 4. Ireně Frnkové, Písek, 
 syn Patrik Jurco 

Narodili se:

vítáme a loučíme se 
 v dubnu

POhŘebNÍ služba habICh 
PÍSEK a okolí od roku 1994

Budějovická 436 (vedle Jikastu) 
Jeronýmova 312
www.pohrebnisluzbapisek.cz 
e-mail: habichj@seznam.cz    zNaK KValItY

Tel.: 382 213 541 – 382 224 477
stálá služba sO, NE, svátky 602 472 885

tel. 382 218 021, 606 484 553, 606 759 109

Ber, kde ber, český člověk si poradí vždy a všude. 
Poradili jsme si i my. Nahradili jsme ovocné vi-
tamíny vitamíny pivními. Bylo to, pravda, řešení 
nouzové, ale nebylo zas až tak špatné. Navíc jsme 
tím zabili dvě mouchy jednou ranou. Kromě cho-
rob z avitaminózy jsme zaháněli i žízeň. a ta při 
teplotách okolo 35 stupňů Celsia byla každodenní. 
V terénu jsme sice pili vodu, ale nošená v polních 
láhvích měla většinou teplotu stejnou jako vzduch, 
případně i vyšší. Takže po napití následovalo otření 
čela kapesníkem a tím se koloběh vody v těle uza-
vřel. Když to doplním ještě o normální pravidelné 
vylučování, je jasné, že jsme byli večer vyprahlí jak 
Sahara. a to i přesto, že všude kolem nás byl bujný 
a svěže zelený, vlhký tropický prales. 

Ráno jsme se těšili na dojmy z terénu, a jak se 
den nachyloval k  večeru, objekt těšení se měnil 
na pivo. Stručně řečeno – stále bylo na co se těšit. 
Musím předeslat, že doma do hospody skoro vů-
bec nechodím, jen výjimečně. Tady to bylo jiné. 
ale co je tady v tropech hospoda? Jistě, ve městech 
tu jsou hospody jako v  Evropě, kamenné nebo 

zděné, ba i s klimatizací a uniformovanou obslu-
hou. Ty jsou tak pro americké nebo francouzské 
turisty, ale nic pro nás. Jednak to nemá patřičnou 
atmosféru, když se pije v  tropech pivo skoro ve 
stejném prostředí jako doma (cha, chá – kecám, 
kdy jsem pil doma pivo v klimatizované hospo-
dě s uniformovanou obsluhou?)... Prostě jsme na 
tak drahé pivo neměli. Tak jsme si našli hospody 
jiné, zajímavější a našemu založení bližší. I když, 
jak nad tím přemýšlím, je troufalost tyto prostory 
nazývat hospodami. Byly to spíš kolny někdy jen 
přístřešky, ale pivo tam měli stejných značek jako 
u boháčů, vždycky perfektně vychlazené, a hlavně 
mnohem levnější. ale i tak, na naše české poměry 
drahé. Jedno tak asi od 30 do 70 Kč, podle značky, 
kterou měli kde zrovna na skladě. 

Na dominice v  hlavním městě Roseau jsme 
strávili několik dní, což nám umožnilo stát se pra-
videlnými hosty. To bylo tak. Byli jsme večer ve 
městě na procházce, bloudili jsme bez plánu tem-
nými uličkami a  doufali, že si najdeme nějakou 
hospodu, kam zasedneme na pivo. ale žádná nám 

nebyla dost dobrá. a  když náhodou dobrá byla, 
měli jako na potvoru zrovna dnes zavřeno. Vra-
celi jsme se tedy ke kotvišti s nadějí, že ještě něco 
najdeme cestou. V proluce mezi řadou dřevěných 
chatrčí jsme náhle zahlédli světýlko. Nebylo ani 
třeba lézt na strom, aby každý normální Jeníček 
pochopil, že to je hospoda. Tedy hospoda... Pří-
střešek se střechou z vlnitého plechu podepřenou 
čtyřmi samorostlými kmeny. I  v  takto jednodu-
chém prostředí se dá radostně pít pivo. 

V přední části, na židlích ztlučených z prken, 
co dům dal, seděli kolem silně ojetých stolů zpo-
cení černí chlapi a hráli domino. Hráli ho s tako-
vým zápalem, že mi silně připomínali staré mari-
ášníky u nás doma. Velkými kostěnými kostkami 
domina řezali o stůl o sto šest. dva hráli a ostatní 
kibicovali. V zápalu hry si ani nevšimli, že přišli 
hosté. Zato paní hostinská ano. Rázně vykřikla 
něco, co způsobilo u  štamgastů šokovou reakci. 
Sedící muži vyskočili, až se několik židlí skácelo. 
Jeden z mužů shrnul dominové kostky do klína 
a v podřepu, aby je nepoztrácel, s nimi odhopsal 
do nejzazšího kouta přístřešku. Tam si všichni 
posedali a upírali na nás užaslé zraky. 

Podle pozornosti, kterou nám černé osazenstvo 
věnovalo, jsme odhadovali, že budeme po Kryšto-
fovi Kolumbovi první běloši, kteří do této taverny 
vstoupili. Ještě vestoje jsme se zeptali hostinské, 
jestli má studené pivo. „Samozřejmě,“ odpověděla 
a přidala úsměv. „Není co řešit. Tady pro dnešek 
zakotvíme,“ řekli jsme si ve slangové řeči ostří-
lených mořeplavců. Už jste někdy pili Červenou 
čáru?  Že ne? My taky ne. aspoň do chvíle, než 
nám ji paní hostinská přinesla. Takže ochutnáme. 
Na stolku stálo pět třetinkových plechovek s nápi-
sem Red Stripe. „Je z Jamajky,“ ukojila naši zvěda-
vost naše hostitelka, když viděla, s jakým zájmem 
si plechovky s červeným pruhem prohlížíme. Pivo 
bylo studené a ostré jako křen. Byli jsme spokoje-
ní už teď – a to večer teprve začínal.

KaREL PECL
spolupracovník Prácheňského muzea a Záchranné 

stanice živočichů Makov. 

„A jezte bedrník, pardon, hodně ovoce, ať nemáte problémy s nedostatkem vitamínů,“ 
loučil se se mnou před odletem můj přítel, profesí lékař. To se hezky řekne, 
ale kde vzít v tropických tropech tropické ovoce, když nemáte dost tropických 
dolarů a v tropické přírodě jaksi není ovoce zrovna na dosah? Ne, že by nebylo. 
Je, ale buď není ještě zralé, nebo už bylo zralé, a tím pádem je sklizené, případně 
jako např. banán dozrává za plotem v dozrávárnách zabalené do igelitu. Občas 
také roste pro nás v nedosažitelné výšce, jako kokos. 

S ohledem na nouzový stav město Písek pro-
střednictvím finančního odboru prodloužilo 
pro občany termín úhrady poplatku za odpad až 
do 31. srpna! Hotovostní platby a platby kartou 
však budou přijímány teprve od 1. června. do 
té doby bude možné platit pouze bezhotovostně 
převodem na účet. 

Obecně závaznou vyhláškou č. 01/2019 o míst-
ních poplatcích ve městě Písku je stanovena po-
vinnost uhradit místní poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních odpadů 
na rok 2020 do 1. 6. 2020. Finanční odbor Měst-
ského úřadu Písek rozeslal poštovní poukázky 
v 2. polovině dubna 2020. 

S ohledem na nouzový stav vyhlášený usnese-
ním vlády pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výsky-
tu koronaviru SaRS CoV-2 sdělujeme, že platby 
poplatku uhrazené do 31. 8. 2020 budou akcepto-
vány jako platby v termínu splatnosti a nebudou 
uplatňovány sankce za pozdní úhradu podle usta-

Poplatek za odpad lze uhradit až do 
srpna, v květnu jen bezhotovostně

Malé Antily – 27. díl: Pijme 
pivo s bobkem, jezme bedrník

Nejen senioři měli radostl
Přestože jsou žáci již více než měsíc doma, určitě nezahálejí. Kromě toho že se pravidelně učí matema-
tiku, český jazyk a další důležité předměty, najdou si čas i na tvoření. Někteří žáci naší školy vyrobili 
velikonoční přáníčka pro klienty střediska Blanka. Přáníčka byla seniorům včas předána a věříme, 
že udělala radost nejen jim, ale i dětem.      Zš CEsTa

novení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o  místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Částka poplatku činí 440 Kč na poplatníka. Po-
platek lze hradit:  
•	 bezhotovostním	 převodem	 na	 bankovní	

účet č. 7579400207/0100, Komerční banka a. s., 
pobočka Písek. Pro identifikaci platby je nutné 
uvést variabilní symbol, který je uveden na za-
slané poštovní poukázce nebo bude sdělen na 
finančním odboru Městského úřadu Písek, Velké 
náměstí 114/3, tel. 382 330 280 (220). Variabil-
ní symbol lze rovněž vyhledat zadáním rodného 
čísla v aplikaci na webových stránkách města Pí-
sek, sekce městský úřad, odbor finanční, místní 
poplatek za komunální odpad, 
•	v hotovosti	na	pobočkách	České	pošty	pro-

střednictvím zaslané poštovní poukázky,
•	od	1.	6.	v hotovosti	nebo	platební	kartou	na	

podatelnách Městského úřadu Písek (adresy po-
datelen: Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, Bu-
dovcova 207).

Ladislav Toman, finanční odbor
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Zastavily se mi hodinky. Zvlášt-
ním způsobem. Uvolnil se mi 
rámeček z datumovky. ani jsem 
si toho pořádně nevšiml. Chvíli 
se pohyboval po ciferníku, ale ho-
dinky stále šly. a pak se zastavily. 
a když jsem se na ně podíval, ne-
stačil jsem se divit. Obě ručičky, 

malá i velká, byly spoutány rámečkem. Obě byly 
uvnitř malého rámečku. Jako v poutech. Velká se 
chtěla pohybovat, ale nešlo to. Jen tikla dopředu 
a zase se znovu vrátila. Baterie ji hnala dopředu, ale 
nešlo to. Malý nepatrný rámeček ji držel pevně. Za-
stavil se čas. alespoň na mých hodinkách. Zastavil se 
mi nepochopitelně na začátku vyhlášení pandemie 
a restriktivních omezujících opatření, která měla 
svůj význam. Malý nepatrný vir zpomalil hodiny 
na této planetě… doposud jsem bez hodinek. Jako 
kdyby se zastavil čas. Pro někoho asi ano. ale on se 
nezastavil. a pro mnohé, a vidím to v nemocnici, 
byl a je tento čas velmi hektický. 

Nezastavil se ani v mém osobním a pracovním 
životě. Stále chodím do práce. Každé ráno sestu-
puji z  hradišťského kopce, slunce právě vychází 
nad píseckými lesy a obzor se barví od červánků. 
Nádhera. Silueta Jarníka v  té záplavě žlutočer-
vené palety vypadá trochu jako minaret a já po-
tkávám lidi v rouškách. a trochu jsem se i lekl… 
ale v nemocnici se rychle vzpamatuji a dívám se 
do diáře. diář mám plný už ze včerejška. Musím 
napsat hodnocení na stážistku. Stihli jsme to tak 
tak. Milá řádová sestra už je zase ve svém kláš-
teře. Bude z  ní dobrá kaplanka a  vlastně už je. 
a pak ten miničlánek do Katolického týdeníku. 
a tak píšu, že se moje práce zatím nějakým zá-
sadním způsobem nezměnila. Stále je to služba 
pro pacienty a  zdravotníky. Jednu třetinu času 
věnuji hospitalizovaným pacientům, kterých sice 
na jednu stranu ubylo, ale ti, co zůstávají, případ-
ně přicházejí, jsou akutní případy. 

další část pracovní doby věnuji zdravotníkům, 
personálu, protože i oni uprostřed toho všeho pro-
žívají své příběhy a někdy pro ně osobně mnohem 

PUBlICIsTIKA

SUDOKU: vaším úkolem je co nejrychleji doplnit tabulku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, 
řádku a ani v jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. vlevo jednodušší, vpravo obtížnější.

Úvahy pro život – nad smyslem 
protiepidemických opatření

Čas se ne (zastavil)
závažnější, než celá pandemie – a  je dobré být 
s nimi. další díl mé práce je takový kontaktní tele-
fonní most. a to je něco nového. V praxi to zname-
ná, že mi volá daleko více lidí z venku. Pořád jsme 
v době zákazu návštěv a lidé mě prosí, jestli bych 
mohl navštívit někoho jim blízkého, známého, pří-
buzného, nebo mi volají hasiči z posttraumatické-
ho týmu, jestli bych mohl telefonicky intervenovat 
někoho, koho postihla třeba nějaké těžká životní 
událost a je třeba zrovna v karanténě. 

Jsem v kontaktu i s ostatními kaplany jihočes-
kých nemocnic, každý z nás se snažíme být uži-
tečný v  tomto čase tam, kde jsme, a v prostoru, 
který je nám dán. Naším důležitým úkolem v této 
době je zůstávat v  Boží přítomnosti, mít mírný 
odstup od valících se informací a  přinášet víru 
tam, kde dohasíná, naději tam, kde není vidět, 
pokoj a klid do rozbouřených, mnohdy toxických 
emocí. Jsem vděčný, když mi volají kazatelé míst-
ních církví. Martin z Elimu mi volal. – Myslíme 
na tebe. Máme modlitební skupinu. Za co se mů-
žeme modlit? Pořád je za co se modlit, za tohle… 
Martine… Děkuji. Nepotřebuješ něco? – volá Vojta 
od „husitů“. Vojto, možná roušky… – Budeš je mít. 
Vyzvedni si je v Athelasu… děkuji, danielo, dě-
kuji, Vojto, děkuji těm, kteří je šili a přinesli. Pak 
mi další roušky ušije a přinese jedna milá zdra-
votní sestra, nechá mi je na klice u dveří, a další 
sestra… – Tady máš, aby se ti nemlžily brýle… 
a paní až z České Třebové posílá krabičku s rouš-
kami a s velikonoční pohlednicí. a já jsem zadar-
mo dostal a zadarmo obdarovávám – zdravotníci 
měli, tak některým pacientům, uklízečkám, taxi-
kářům, jednomu bezdomovci, který ležel u mos-
tu v  trávě a  vyhříval se vedle svého zánovního 
kola, usmíval se na celý svět a myslím, že ani ne-
tušil, že by se měly nějaké roušky nosit. 

Tak to je na tom světě. Teď už je roušek dost. 
Už i  v  lékárně se zase budou prodávat. Lidé se 
potřebují potkávat, vzájemně si pomáhat a obda-
rovávat se. Stává se to lékem v této době. a když 
se nemohou setkávat fyzicky, tak se přesunou 
hromadně na sociální sítě. dokonce i  já. Sdí-

lel jsem jeden kreslený vtip. – Ďábel s  tím svým 
jízlivým pohledem říká Bohu: „S virem Covid–19 
jsem ti zavřel všechny kostely!“ A Bůh s tím pokoj-
ným a klidným nadhledem říká: „Naopak, otevřel 
jsi v každé domácnosti jeden!“… a  je to pravda. 
a i pro mě byly tyto Velikonoce něčím výjimeč-
né. Každý večer jsme seděli jako rodiny u počí-
tačů na skypu a četli si události posledního týd-
ne. Události ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. 
Četli, modlili se, zpívali. Vyšli jsme posíleni. Pro-
pojily se rodiny od Innsbrucku, Nového města na 
Moravě, Bavorova, Protivína, Písku. díky Bohu 
pořád ještě zatím máme náboženskou svobodu. 

a k sobotním bohoslužbám se nás sešlo ještě 
mnohem víc. Připojili se ještě lidé z  Vimperku, 
Strakonic a až od Nepomuku. Vybrali jsme pís-
ně, sdíleli na obrazovce monitoru, hráli na kla-
vír a společně zpívali v tomto velkém virtuálním 
prostoru. Modlili se, sdíleli, jak kdo prožívá tyto 
chvíle, kdo co potřebuje, kdo je doma, kdo cho-
dí stále do práce. děti měly svoji sobotní školku 
přes mobilní aplikaci, my jsme mohli studovat 
sobotní školu, kde probíráme postupně jednotli-
vé knihy Bible. Zaznělo kázání od našeho kazate-
le. Modlitby a požehnání. Požehnaný den odpo-
činku uprostřed pandemie. (Ex 20, 8-11, Mat 5, 
7-19) a pak jsme každý ve svých rodinách zasedli 
k prostřenému stolu a po obědě šli do té nádher-
né přírody, která teď také odpočívá od lidského 
horečnatého pachtění. a je nám vzácná, voňavá 
a kvetoucí. Jako kdyby říkala – jsem tu pro vás. 

Nezastavil se čas ani současnému virovému 
onemocnění. Testuje se a  promořujeme se a  zdá 
se, že vidíme na konec. Ještě je vzdálený, ale cí-
tíme, že se pomalu blížíme a postupně se budou 
věci uvolňovat a všechno si bude sedat do starých 
kolejí, i když už vše bude trochu jiné. a tak vní-
mám, že se nezastavil čas v našich osobních živo-
tech, nezastavil se ani v tom všem, co se odehrá-
valo na pozadí těchto dnů a čeho jsme byli svědky. 
Tedy všeho toho, co jsme viděli a  odehrávalo se 
před „oponou“. 

ale trošičku se obávám toho, že se nezastavil 
čas ani u toho, co se odehrává za „oponou“. Tam, 
kam už nevidíme. Věřím, že Bůh vidí nejenom 
do našich příběhů, do příběhu celosvětové pan-
demie, ale i za oponu toho všeho, kde nějak cítím, 
že se jedná o naší osobní svobodu. Totalita vždyc-
ky přicházela – a  domnívám se, že i  přichází – 
ze strany, ze které jsme ji nečekali a  způsobem, 
který jsme většinově na první pohled nerozpo-
znali, proto jsme ji jako lidstvo tak nadšeně vítali, 
protože jsme se domnívali, že nás z něčeho či od 
něčeho vysvobodí a ochrání. Protože mnohdy její 
hesla na počátku zněla ve prospěch lidstva a živo-
ta na planetě. 

Tak bděme!!! „Ten, kdo se ve jménu bezpeč-
nosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu, 
ani bezpečnost.“ —  Benjamin Franklin americký 
autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, 
vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 
1706 – 1790.

ROsŤa HOMOLa 
Oddělení spirituální péče – Nemocnice Písek

Po pročtení prosím Písecký svět nevyhazujte, ale pošlete dál 
– nejlépe těm, kteří nemají přístup na internet.

Pokud nám chcete pomoci udržet vydávání Píseckého světa a provoz webu 
www.piseckysvet.cz – a podpořit tak nezávislou místní žurnalistiku a prostor 

pro vaše názory – můžete příspěvek poslat na účet č. 78 31 003 001 / 5500.
(Veřejná sbírka schválena 5. 12. 2013 KÚ v Č. B.)

Pomoci udržet Ps můžete třeba „jen“ padesátikorunou měsíčně ! 
SRDEČNĚ DĚKUJE VAŠE REDAKCE, redakce@piseckysvet.cz

Parčík před našimi okny již několik dní novým 
jarem voní. láká nás na lavičku. Opatření proti 
pandemii koronaviru nás drží doma. Sedět v par-
číku a mít roušku na obličeji není žádná pohoda. 
Potřebujeme bez zábran dýchat jarní vzduch.

Máme mít roušku na malém prostoru, kde je 
více lidí. Uvnitř budov, v dopravních prostředcích, 
ale i tam by se za určitých podmínek dala rouška 
odpustit. Když mám kolem sebe víc jak dva metry 
volného prostoru, tak nikoho neohrožuji. Kdo se 
bojí, ať si roušku nasadí.

Ve většině světa nejsou tak přísní. Švédsko je 
zastáncem dobrovolného a svědomitého dodržová-
ní opatření proti Covidu–19. Asi tam věří lidem. 
Všichni přece potřebujeme slunce, pohyb a zdravý 
vzduch. Prodlužování mimořádných opatření ško-
dí všem. Nevyplácí se opouštět práci, která nám 
umožňuje plnit naše přání a přináší radost. 

Lékaři už dostatečně poznali, jak s epidemií ko-
ronaviru žít a  jak ji překonávat. Oželíme některé 
sportovní a  kulturní akce, kde se nelze vyhnout 
přeplněným prostorům. Při veškeré snaze se však 
náhodné koncentraci lidí nevyhneme. Snažme se 
tomu zabránit a zvykněme si na uvědomělou ká-
zeň. Informační systémy nám přináší pohádkové 
možnosti informací a  služeb. Přibývá však po-
čítačových odborníků, kteří ve snaze se obohatit 
a uplatnit škodí celému systému a nám všem. Je to 
názorný příklad vynucení škodlivé zaměstnanosti 
lidí. Potřebujeme vzájemnou pomoc bez chytrače-

ní. Čestné jednání každého člověka musí převyšo-
vat jeho vlastní zájmy. 

Když slyším mluvit některé politiky, reportéry 
a radily, mám dojem, že jejich osobní a stranické zá-
jmy čiší i z dohadování protikoronavirových opatře-
ní a z návrhů na obnovu pořádku. Společnost potře-
buje lidi, kteří jí umí víc dávat než od ní brát. Lidi 
iniciativní, kteří pomáhají a pracují tam, kde je jich 
nejvíce zapotřebí, kteří budou příkladem pro své 
okolí, budou organizovat a pomáhat, aby se život co 
nejrychleji vrátil do vyjetých kolejí a pořádku.

Mnozí už takto jednají. Pomáhají a pracují, kde 
se dá. Mají náš obdiv a díky. – Zamyslete se všichni 
nad sebou, jak vítězit nad vlastní leností a nedobrý-
mi návyky. Nesmíme si závidět a ubližovat. Snaž-
me se neustále obdivovat víru v člověka, v život bez 
podvodů a nenávisti.

Čekat se nevyplácí. Nečekejme na rozkaz k  ob-
nově prací, začněme hned, jak to jen trochu bude 
možné. Dál budou platit nezbytné předpisy o izolaci 

koronaviru. Čekat se nesmí ani ve školství, sportu 
a v životě celé společnosti.

Někteří lidé po překonání koronavirové pandemie 
přijdou i o práci, na kterou byli zvyklí. Neměli štěstí, 
ale při dobré vůli něco dokázat jim nová práce při-
nese radost a budou i spokojenější. Jen se nevzdávat 
a nečekat, že se vše vyřeší bez našeho přičinění.

Prosme Ducha svatého za dar tvořícího vědění.
Jen lidé malí a malomyslní si chtějí přivlastnit to, 

co nám jeho vůle propůjčuje pro druhé.
Užívejme darů Ducha svatého v pokoře své mysli 

a zrno poznání vydá užitek stonásobný. Vraťme se 
k  našemu Stvořiteli, aby mohla zvítězit vzájemná 
víra, naděje a láska nad lží a nenávistí.

Mirek POKORNÝ,
 90letý dědek z Písku

VÝHODY KORONaViROVé PaNDEMiE – Pro Písecký svět nakreslila písecká výtvarnice Jabloňka.

PUBlICIsTIKA



Dům 
kultury 
Protivín

VÁS ZVE 
na nové termíny výborných 

představení odložených 
kvůli výjimečnému stavu!

Upozornění: Další vládní opatření mohou 
samozřejmě i nově uvedené termíny ovlivnit. 

zakoupené vstupenky a rezervace na 
uvedená představení zůstávají v platnosti.

Informace na tel. 734 271 080

pondělí  jnaří 19. od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

 Bez možnosti rezervace vstupenek! 

Vstupné 290 Kč

Travesti skupina Screamers

Vstupné 250 Kč

středa 2020 září 2. 
Dům

 hodin 19.30 od 
 Protivín kultury  

Poslední zvoneníPoslední zvonení

Michaela
GEMROTOVÁ

Eva
DECASTELO

účinkují:

kafe u

OSMANYHO
Osmany LAFFITAOsmany LAFFITA

plakat A3 asombroso.indd   1 13.01.2019   13:37:15

ředast  listopadu 18. 2020 v 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Vstupné 250 Kč


